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S C H E M A T  R E L A C J I

^  $ 1 ś / f ^
członka konspiracji MARII TOJZA MAŃKOWSKIEJ

Maria,Władysława TOJZA MAŃKOWSKA, urodzona 24.09«1930 r* w Las-

kowicach Pom, z ojca Leona TOJZY, matki Władysławy Grabowskiej, w 

rodzinie rzemieślniczej*

Rodzice prowadzili sklep, pracownię obuwia ortopedycznego w Byd

goszczy na Placu Poznańskim 7* Od 1937 r. pracowali wyłącznie z woj-

w pracę konspiracyjną ZWZ/AK, pracują ze sztabem i K.O. AK Pomorze. 

Mieszkanie ich w Bydgoszczy przy ul.Dolinie 31 przez całą wojnę, 

mimo 3- krotnych, aresztowań ojca i prześladowań matki i rodziny, od

dane jest do dyspozycji Kom.Okręgu AK Pomorze. Matka prowadzi dzia

łalność konspiracyjną podczas nieobecności ojca. Po 1945 r. utrzymują 

dalsze kontakty z;besztabem. W mieszkaniu na ul*t Dolinie 31 w dalszym 

ciągu są spotkania b.szefów AK, aż do aresztowania przez Urząd bezpie

czeństwa w dniu 21.08.1945 r*

Całą okupację niemiecką nieszkałam w Bydgoszczy, na Placu Poznańskim 

nr 7, a po wysiedleniu przez niemców na ul.Dolina 31/2 aż do 1950 r.

Od 1950 do 1954 r. podczas studiów mieszkałam w Poznaniu przy ul* 

Mielżyńskiego 27 w internacie dla studentek, prowadzonym przez Siostry 

Sacre Goere, później po wyjściu za mąż mieszkam w Poznaniu przy ul<> 

Ściegiennego 124/1 do chwili obecnej / tel. 67-61-54/*

Od 1937 r. rozpoczęłam naukę w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Li

ceum Pedagogicznym w Bydgoszczy. Podczas okupacji niemieckiej pod

legałam przymusowemu obowiązkowi nauki w szkole niemieckiej.Jedno

cześnie uczęszczałam na tajne komplety z języka polskiego, historii,

języka angielskiego i.i* organizowane przez prof.A.Wernerowską,

skiem rozszerzając pracownię. Podczas okupacjo oboje zaangażowani
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żonę dyrektora Liceum Pedagogicznego sprzed wojny, co pozwoliło 

mi po zakończeniu wojny rozpocząć naukę w gimnazjum,-

Od 1945 do 1950 r. uczyłam się w II Państwowym Liceum i Gimnazujum 

Żeńskim w Bydgoszczy, zdałam maturę /profil humanistyczny/ i w 19 50 r 

rozpoczęłam studia na ‘wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Poznaniu 

które ukończyłam 1t 19 54 r* jako magister farmacji, w 1976 r. uzyska- 
*,

łam I i II stopień specjalizacji’ zawodowej, w 1985 r* I stopień 

specjalizacji inżynierskiej w przemyśle zielarskim*
i

Podczas kampanii wrześniowej w 1939 r, ze względu na mój wiek 

byłym wraz z matką ewakuowana, ojciec był zmobilizowany w 15 Syw, 

Piech. Pod koniec września 1939 r, wróciłam do mieszkania w Bydgosz

czy na Plac Poznański 7, a w październiku 1939 r 0 został zwolniony 

jako ciężko chory, mój ojciec z niewoli niemieckiej.

Rodzice prowadzili działalność rzemieślniczą a ja obowiązkowo 

uczęszczałam do szkoły niemieckiej.

Od maja 1942 do 1943 kolportowałam gazetkę /miesięcznik/ p.t, 

"Źródło", polecenia wydawał mi ppor, AK Barnard Mroziński ps,"Prus", 

Podrzucałam gazetkę pod wyznaczon£ adresy do czasu aresztowania 

przez gestapo "Prusa"o

Od września 1943 r, po zaprzysiężeniu mnie w obecności matki 

przez ppłk.Józefa Chylińskiego i nadaniu mi ps."Bystra", jako 

młoda dziewczyna uczestniczyłam w Ruchu Oporu,

Rodzice moi pracowali w konspiracji od 1940 r , . mieszkanie nasze 

było punktem kontaktowym Komendanta Okręgu ppłk,J.Chylińskiego,

Z uwagi na to, że nie miałam żadnego rodzeństwa, jako dziewczyna 

brałam czynny udział we. wszystkim co działo się w naszym domu. 

Zadania moje jako łączniczki polegały między innymi na: 1/ prze

noszeniu meldunków na punkty kontaktowe: ul,św,Trójcy 3 - do se

kretarki KO P0morze Franciszki Gendaszek, ul*Sniadeckich 38 - 

mieszkanie Kazimiery Bartel, po jej aresztowaniu do matki Zofii
5
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BSBB6I,Bartel, ul.Poznańska 1 - mieszkanie Teresy RuX Rogozińskiej 

ul.Karpacka / Zarząd Zieleni/ dr Marian Górski 2/ przewoziłam 

również grypsy i meldunki z więzieni,, gestapo i do gestapo na ul.Wa

ły Jagiellońskie, podczas II i III aresztowania mojego ojca przez 

gestapo.Ojciec mój jako oficer d/s specjalnych^K KO Pomorze, na te

renie więzienia zorganizował siatkę konspiracyjną, a pracując w war

sztatach rzemieślniczych na terenie gestapo przerzucał meldunki 

w narzędziach /((kopytach szewskich/ za moim pośrednictwem.

W tym czasie matka moja, łączniczka AK ps.Teresa", mająca odpowied

nie kwalifikacje, prowadziła nadal warsztat rzemieślniczy w Byd

goszczy na Dolinie 31 m 2, kt£ry utrzymywany był przez organizację 

AK, nie budził podejrzeń, z uwagi na licznych klientów i istnienie 

tzw. "Kundenliste". Meldunki i grypsy przewożone przeze mnie docie

rały do KO J.Chylińskiego i majora J.Grussa przez łączniczki, 

które jako klientki przychodziły do warsztatu.Podczas pobytu K.O.AK 

J.Chylińskiego w Bydgoszczy, meldunki odbierała i przewoziła m.innymi 

M łączniczka Hanna Nowicka z.d.Dulska. ps."Iskra".

Ze względu na moją dobrą znajomość języka niemieckiego i wygląd 

dziewczęcy, udawało mii się zmylić czujność gestapo*
v

Rewizje i aresztowania ojca odbywały się w moim domu w Bydgoszczy 

na Dolinie 31, kiedy to w 1942, 1943, 1944 r. łącznie ojciec odsie

dział w gestapo przez 22 miesiące, będąc przewożony z Bydgoszczy do 

Gdańska i spowrotem.

Odznaczona zostałam Brfzowym Krzyżem Zasługi z Mieczami - podstawa 

rozk.K.O.AK l,dz. 223/1 u dnia '24.12.1944 r. / zaświadczenie B.Szefa 

Sztabu i Kom.Okr0AK Pomorze p|>łk.Józefa Chylińskiego /.

Oprócz rodziców w działalności konspiracyjnej brał udział brat 

matki Franciszek Grabowski, w 1942 r. przewieziony do obozu w Stutt- 

hofie.
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Na studiach byłam szykanowana z uwagi na to, że przez 4 lata miesz

kałam u Sióstr Sacre Coere w internacie dla studentek w Poznaniu, 

ul.Mielżyńskiego 27 .Mieszkałam tam z rekomendacji Matki Zueawskiej 

, dyrektorki prywatnego Liceam w Polskiej Wsi koło Pobiedzisk, sio

stry księdza Bernarda Żurawskiego, współpracującego z m a j o r e m  J.Grus~ 

sem. Ks.B.Żurawski, aresztowany w 1943 r. przez gestapo siedział razem 

z moim ojcem w jednej celi we więzieniu gestapo w Bydgoszczy.

Matka Żurawska wiedziała, że podczas okupacji właśnie ja przemycałam

grypsy z gestapo do jej rodziców mieszkających na ul.Dworcowej.
t>ifj

r (na~skutek szykan zwolniono mojego ojca z pracy / 7

miesięcy nie mógł się zatrudnić/ i gdyby nie pomoc Sióstr SC, u któ

rych mieszkałam, byłabym zmuszona przerwać studia.

Od lipca 1954 r. rozpoczęłam pracę w Instytucie Zielarskim w Poz

naniu jako asystentka, ale ówczesna Komisja Przydziału Pracy propo

nowała różne nie do przyjęcia prppozycje pracy, nie należałam bowiem 

nigdy do żadnej komunistycznej organizacji młodzieżowej. Musiałam 

więc z Instytutu odejść, w tych czasach dyrekcja Instytutu nie miała 

prawa Wyboru kandydatów*

W marcu 1955 r. walcząc o zwolnienie mnie z nakazu pracy, zatru

dniłam się w przemyśle zielarskim. Przechodząc różne szczeble doszłam 

do stanowiska Głównego Technologa w Poznańskich Zakładach Zielarskich 

"Herbapol", w których pracuję od 36 lat, mimo wieku emerytalnego.

16.12.1954 r. wyszłam za mąż za Jerzego Mańkowskiego, absolwenta 

Uniwersytetu A.Mickiewicza, magistra filologii polskiej, w latach 

1953 - 1964 dziennikarza S^owa Powszechnego, następnie Kelewizji 

Polskiej w Poznaniu , w redakcji Literatury i Dramatu.DzŻłalność 

partyzancka męża w kieleckim, podczas wysiedlenia go przez niemców 

z Poznania, oraz tam nabyta choroba serca, mimo przebytej op&racji 

zastawki(dokonanej przez prof.J.Molla, nie powstrzymywała go od
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czynnej działalności literackiej / wydał 8 książek /»

Z naszego małżeństwa urodziło się dwóch synów, w 19 57 r. Wojciech .

/ lekarz med./ oraz w 1960 r« Tomasz / mgr filologii polskiej-

f  /  1 
v. dziennikarz/.

Mąż mój zmarł w 1979 r. nie doczekawszy się zmian zachodzących 

w Polsce.

Moja działalność "poakowska" trwała od 1945 r. do maja 1946 r. 

do nielegalnego Wyjazdu ppłk*J.Chylińskiego do Szwecji, a następnie 

do Kanady. Wykonywałam również polecenia zdelegalizowanej przez władzt 

PRL organizacji AK.W sierpniu 1945 r. po aresztowaniu mojej matki 

i ppłk.J.Chylińskiego przez UB w Bydgoszczy, podczas odsiadywania 

przez całą grupę aresztowanych wyroków wydanych przez Sąd Wojskowy 

w Gdańsku, działałam w dalszym ciągu jako łączniczka. Dowoziłam do 

więzienia paczki z bielizną i żywnością oraz grypsy.Po odsiedzeniu 

wyroku i zwolnieniu aresztowanych na skutek amnestii, J.Chylińskiemu 

organizowano przerzut do Szwecji..Ojciec mój, bardzo chory, został 

po przesłuchaniach pozbawiony dokumentów i musiał się zgłaszać do 

UB, nie wolno mu było opuszczać Bydgoszczy.Wówczas ja przewoziłam de- 

^ pożyty i dokumenty, pieniądze do mecenasa Kopickiego ^ G d y n i  .

Po otrzymaniu informacji, że UB zamęczyło podczas Śledztwa Elżbietę 

\f Szczepańską, krewną mec.J.Kopickiego, która załatwiała przerzuty 

różnych osób za granicę - moja praca konspiracyjna zakończyła się.

Po wyjeździe ppłk.J.Chylińskiego i aresztowaniu majora J.Grussa 

przez UB i odsiadywanie przez niego 10 letniego Wyroku, działalność
t x. *

grupy osób skoncentrowanych przy sztabie okręgu Pomorze <źaIcończyła 

się.

Po wyjeździe ppłk.J.Chylińskiego w naszym -domu ocałało, mimo 

rewizjifarchiwum K.O.AK pozostawione przez szefa sztabu i K.O.
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Początkowo ulokowane w małej piwniczce pod schodami, następnie zo» 

stało przeniesione do mieszkania wujostwa Julianny i Maksymiliana 

Koślickich w Bydgoszczy na ul.Toruńskiej* Po śmierci wuja archiwum 

wróciło na ul.Dolinę 31 i zostało schowane na stychu pod dachem, 

w warstwie izolacyjnej. Po przeniesieniu się moich rodziców w 1958 r. 

do Poznania archiwum przetrwało na ul* Szamotulskiej 18/4 w mansar

dowej spiżarni przy kuchni pod dachem* Po śmierci mojego ojca okre

sowo przechowywałam je w moim mieszkaniu na ul*Ściegiennego 124* 

Dopiero po otrzymaniu zgody ppłk*Józefa Chylińskiego z Toronto , 

przekazała je moja matka Władysława Tojza doc* dr hab.Elżbiecie 

Zawackiej z Torunia ps."Zo". w dniu 4*maja 1983 r.

Dokumentacja:

1* zaświadczenie ppłk.J.Chylińskiego z dnia 30*10*1976 r* Toronto 

2* Oświadczenie świadka Hanny Nowickiej ps."Iskra" z 10.10*1985 r. 

3. Oświadczenie świadka Kazimiery Rogozińskiej ps."Jadwiga" z

4* Zaświadczenie Franciszki Gendaszek z 5*10*1985 r.

5* Zaświadczenie Teresy Rydzkowskiej z 14*10,1885 r»

6* Oświadczenie świadka Bernarda Mroźińskiego ps»"Prus" z 3o10*85

7* Orzeczenie Kom.Weryf* SZŻ AK Okręg Wielkopolska w Poznaniu

i

4*10*1985 r.

29*08.90 r.

Poznań,dnia 2.marzec 1991 r.
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członka konspiracji MARII T0J2A SAMOWSKI&r (

Sarifi.ftładrjsłewa XCJ2A MA$XO\B£KA, urodaona 24.09,1930 r. w Łas- 

kowioach Poza* 8 ojce Leona TOJZY, matki Władysławy Grabowskiej, w 

rodzinie rzemieślniczej*

Rodzice prowadzili sklep, pracownie obawia ortopedycznego w Byd- 

goseesy aa Placu Poznańskim 7* Od 1937 r* pracowali wyłącznie z woj-
V *

skiea rozszerzając pracownię, PodozssokupacjC- oboje zaangażowani 

« praof konspiraoyjną ffiZ/AMLf pracują ze sztabem i K*Q. AK Pomorze* 

Mieszkanie ich w Bydgoszczy przy ul*Dolinie 31 przez całą wojnę, 

mimo 3- krotnych aresztowań ojca i prześladowań matki i rodziny, od* 

dane jest do dyspozycji Kom.Okręgu AK Pomorze* Matka prowadzi dzia

łalność konspiracyjną podczas nieobecności ojca* Po 1945 r* utrzymują 

dalsze kontakty s bśsztebem* W mieszkaniu na ul«a Dolinie 31 w dalszym 

eiągu są spotkania b*szefów AK, aż do aresztowania przez Urząd bezpie

czeństwa w dnia 21.08.1945 r*

Całą ekupaoj? niemiecką nieszkałam w Bydgoszczy, na Placu Poanańakim 

nr 7, a po wysiedlaniu przes niemców na ul*Dolina 31/2 aż de 1950 r*

Od 1950 do 1954 r* podczas studiów mieszkałam w Poznaniu przy ta* 

Mieltyńskiego 27 « internacie dla studentek, prowadzonym przez Siostry 

Seore Coere, później po wyjściu za mąż mieszkam w Poznaniu pray ul. 

Ściegienna®© 124/1 do chwili obecnej / tel« 67*61-54/.

Od 1937 r. rozpoozęłea naukę w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Id- 

oeum Pedagogicznym w Bydgoszczy. Podczas okupacji niemieckiej pod* 

legałam przymusowemu obowiązkowi nauki w szkole niemieckiej*Jedno*

oześnie uczęszczałam na tajne komplety z jeżyka polskiego, historii,

języka angielskiego i.i. organizowane praes prof*A*iemerowską,
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żonę dyrektora Liceum Pedagogicznego eprzad wojny, oo pozwoliło 

mi po zakończeniu wojny rozpocząć naukę w gimnazjum.

Od 1945 do 1950 r, uczyłem się w IX Państwowym Liceum i Gimnezujum 

Zeńakia w Bydgoszczy, zdałam maturę /profil humanistyczny- i w 1950 i 

aozpocżęłam studia na lydziale /enaacji Akademii Medycznej w Poznenit 

które ukończyłam 9 1954 r, jak© magister farmacji, W 1976 r, uzyska

łam 2 i XX stopień specjalizacji zawodowej, w 1965 r, X stopień 

specjalizacji inżynierskiej w przemyśle zielarskim*

Podczas kampanii wrześniowej w 1939 r, ze względu na mój wiek 

byłym wraz a matką ewakuowana, ojciec był zmobilizowany w 1$ ftyw, 

Piech, Pod konied wr~eania 1939 r. wróciłam de mieszkania w -ydgoaz- 

ozy na Plae Poznański 7# a w paidzieraiku 1939 r* został zwolniony 

jako oi§żko obory* mój ojciec a niewoli niemieckiej,

Rodzice prowadzili działalność rzemieślnioną a ja obo«iązkow© 

uczęszczałam do szkoły niemieckiej.

Od maja 1942 do 1943 kolportowałem gazetkę /aiesiwcanik/ p.t.

*Źródło%  polecenia wydawał mi ppor, M. Mrnerd Mroziński pa."Prus", 

Podrzucałam gazetkę pod wyznaczony adresy do czasu aresztowania 

przez gestapo "Pruea",

Od września 1943 r, po zaprzysiężeniu mnie w obecnouci matki 

przez ppłk.Józefa Chylińskiego i nadaniu mi pa,”$ystren9 jako 

młode dziewczyna uczestniczyłam w ituohu Oporu,

Sodzioe moi pracowali w konspiracji od 1940 r,; mieszkanie nasze 

było punktem kontaktowym Komendanta Okręgu ppłk*J*Chylińskiego,

Z uwagi na to« że nie miałem żadnego rodzeństwa, jako daiewoayna 

brałam czynny udział we wszystkim co działo się w naszym domu* 

Zadania moje jako łączniczki polegały miydzy innymi nas 1/ prze

noszeniu meldunków na punkty kontaktował ttl*św*irójoy 3 - do se

kretarki X0 P0morze Franciszki Oendassek, ul*Śniadeckich 38 • 

mieszkanie Kazimiery Bartel, po jaj aresztowaniu do matki Zofii
11
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2&XS&X,£ertel, ul. Poznańska 1 - mieszkanie leresy &ul K goEi. ekiej 

ul.Karpacka / Zarząd Zieleni/ dr Marian Górski 2/ przewoziłem 

również grypsy i meldunki z więsienie gestapo i do gestapo na ul .Wa

ły Jagiellońskie, podczas XI i 111 aresztowanie oto jogo ojea przez 

gestapo*Ojciec fii<5j jako oficer fi/e specje ayohAK KO Pomorze, na te* 

renie więzieni© zorganizował sietkę konspiracyjną, s pracując w war* 

eztetach rzemieślniczych na terania gestapo przerzucał meldunki 

w narzędziach / kopytach szewskich/ za moim pośrednictwem*

V tym opasie matka moja, łączniczka AK ps.Teresa", mająca odpowied

nie kwalifikacje, prowadziła nadal warsztat rzemieślniozy w Byd

goszczy na Dolinie 31 » 2, ktpry utrzymywany był przez organizację 

AK, nie budził podejrzeń, z uwagi aa lioznyoh klientów i Istnienie 

tzw. "Kundenliste"* Meldunki 1 gryuay przewożone przeze mnie docie

rały do KO 4.Chylińskiego 1 majora J.Grassa przez łączniczki 

ktd-e jako klientki przychodziły dj warsztatu,Podczas pobytu K.O.AK 

J. Chylińskiego w Bydgoszczy, meldunki odbierała 1 przewoziła a*innymi 

łączniczka Hanna Nowicka z.d,Dulska, pe#"Iskra**

Ze wzglgdu na mają dobrą najamoać jyzyke niemieckiego 1 wygląd 

dziewczęcy, udawała mi alf zmylić czujność gestapo*

Rewizje i aresztowania ojca odbywały się w moin domu w Bydgoszczy 

na Dolinie 31, kiedy to w 1942, 1943, 1944 r* łącznie ojciec odsie

dział w gestapo przez 22 miesiące, będąc przewożony z Bydgcszosy do 

Gdańska i s powrotem*

Odznaczona zostałem Bryzowym Krzyżem Zasługi z Mieczami - podstaw* 

rozk.K.O.AK l,dz. 223/1 u dnia 24*12*1944 r* / zaświadczenie B,Szefa

fcztebu 1 Kom,Okr.AK Fdmorze pjłłk.Jóaefa Chylińskiego /*

Oprócz rodziców w działalności konspiracyjnej brał udział brat 

matki Franciszek Grabowski, w 1942 r. przewieziony do obozu w StutO 

hofie.
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m  studiach oyłam szykanowana £ uwagi na to, aa przez 4 lata mleaz- 

kałom u sióstr Saore Goeru w inter-aoie dla ufcudeatek w Poznaniu, 

ol.Mielżyńskiego 27 .Meszkałoa tam z rekomendacji Matki ^tuyswskiej 

, dyrektorki prywatnego Łioeom w Polskiej Wsi koło Pobiedzisk, sio

stry księdza Bernarda ^urewskiego* współpracującego 3 aajo^reia J.Grus' 

seta, Ka.B. Żurawski, aresztowany w 1943 r. przez gestapo siedział razem 

s noira o,1cem w jedne,] cali we więzieniu gestapo u Bydgoszczy.

Matka Murawska *?iedsia£a§ że podczas okupacji właanie ja przemycałaś 

grypsy z gestapo 4o joj rodzi* ów mieszkających na ul.Dworcowej#

» iyffl-cgaoi-ą na skutek szykan zwolniono mojego ojca z pracy / 7 

miesięay nie mógł si§ ze trudnić/ i gdyby nie pomoc Sióstr SC, u któ» 

rych mieszkałam, byłabym zmuszone przerwać studia*

Ud lipos 1954 r. rozpoczęłam pracę w Instytucie ^ielrrskim w Poz

naniu jako asystentka, ale ówczesne Komisje Przydziału Pxaoy propo

nowała różne nie do przyjęcia prppozyoje pracy* nie neleżełaa bowiem 

nigdy do żadnej komunistyczne! organizacji młodzieżowej. Musiałam 

więo z Instytutu odejść, w tych czasach dyrekoja Instytutu nie miała 

prawa tfyboru kandydatów.

W .liarcu 1955 r. walcząc o uwolnienie mnie z nakazu praey, zatru

dniłam si$ w przemyils zielarskim. Przechodząc rówe szczeble doszłam 

do stanowiska Głównego Technologa w Poznańskich Zakładach Lieleaakioh 

''Herbapol”, w których pracują od lat, mimo wieku emerytalnego.

16*12.1954 r* wyszłam za mąż za Jerzego Mańkowskiego, absolwenta 

Uniwersytetu A .Mickiewicza, magistra filologii polskiej, w latach 

1953 - 1964 dziennikarza Ł>$owa Powszechnego, następnie telewizji 

Polskiej w Posilaniu w redakcji Literatury i Dramatu.La&łaln©ś4 

partyzancka męża w kieleckim, podczas wysiedlenia go przez niemeów 

z Poznania, oraz tam nabyta choroba serce, mimo przebytej oplraoji 

zastawki dokonanej przez prof »J.*»ulla, nie powstrzymywała go od

13
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czynnej działalnooci literackiej / wydał $ książek /*

% naszego małźedstwa urod..iło sin dwóoh synów, w 19i>7 r« ISojciech 

/ lekarz med*/ oraz w l9t>Q r* iomasz / mgr filologii polskiej 

4# fletm f 1

Mąź mój zmarł w 1979 r. aie aoczekewssy sin zmian zachodzących 

w Polsce*

Moje działalność "poakowska* trwałe od 1945 r# d© maje 1946 r* 

do nielegalnego tfyjszda ppłk*J• Chylińskiego do Szwecji* e nastfpnie 

do iumady* Wykonywałam również polecenie zdelegalizowanej przez włads< 

PRi* organizacji AR*w sierpnia 1945 r. po areszfcowcaiu mojej matki 

i ppłk.w.Chylińskiego prssz UB «r Bydgoszczy, pcdozse odEiedjwaaia 

przes całą grup^ aresztował ych wyroków wydanych przez Sąd Wojskowy 

w Gdańsku* działałam w dalszym ciągu jako łączniczka* powoziłam do 

wiezienia paczki z bielizną i wymość 1% ora* grypsy .Po odsiedzenia 

eyrozu i zwolnienia aresztowanych na skutek amneatii* *J .Chylińskiemu 

organizowano przerzut do iizwecji**Ojoiec mój, bardzo chory* został 

po przesłuchaniach pozbawiony dokumentów i musiał si* zgłaszać de 

U£» nie wolno mu było opuszczać Bydgoszczy*wówczas ja przewoziłam de

pozyty i dokumenty* pieniądze do mecenasa kopickiego ?°Ł»dyni *

Pc- otrzymaniu informacji* że Ui> zamoczyło podczas Śledztwa *lżbi©tf 

Szczepańską# kiewną mec.u .Aopickiego* która załatwiała przerzuty 

różnych osób za granic® * moje preca konspiracyjna zakończyła się*

Po v.yjei.daib ppłk• w • Chylińskiego i aresztowania majora J *Crusz« 

prses Ui> i odsiadywanie pri.*z niego 10 letniego wyroku* działalność
/HlKnW,

grupy osób skoncentrowanych przy sztabie okrfgu Pomorze rźekodezyłz 

zif*

Po wyjeździe ppłk.J.Chyliizklego w asazym domu ocałało, mimo 

rewizji* archiwum K.G.jfcK pozostawione przez szefa sztabu i K*0*

Pomorze *

14



Początkowo ulokowane w małej piwniczce pod schodami, naatfpnie zo# 

etato przeniesione do mieszkania wujostwa Julianny i Maksymiliana 

Kośliskich w Bydgoszczy na ul*Toruńskiej, Po Wierci wuja archiwum 

wróciło na ul*i)oline 31 i zostało uchowane na atyohu pod dachem,

w warstwie izolacyjnej* Bo przeniesieniu si§ mcioJb rodziców w 1958 r* 

do Poznania archiwum przetrwało ne ul, Szamotulskiej 18/4 w mansar*. 

dowej spiżami prsy jcupfeni pod dachem. Po śmierci mojego ojca okre

sowo przechowywałam ja w moim mieszkaniu na ul,ściegiennego 124* 

dopiero po otrzymaniu zgody ppłk,Józefa ChylMsklegO z Toronto # 

przekazała je moja matka Władysława Tojza doo, dr hab,Elżbiecia 

Sawackiej z Torunia ps.HZo** w daiu 4*maja 1983 r*

Jfi&aa&iteoiai

1, zaświadczenie ppłk,J.Chyliisklego z dnia 30,10,1976 r, Toronto 

2# oświidezenie świadka Eanny łowickiej pa, "Iskra11 z 10,10*1985 r 

3* w świadczenie świadka Kazimiery Rogozińskiej ps,11 Jadwiga** a

4* Zaświadczenie Franciszki Cendarzek z 5.10,1985 r,

5, Zaświadczenie Teresy Rydzkowekiej z 14*10.1885 r*

6* Oświadczenie świadka Bernarda Mrowińskiego ps.HPrua,ł a 3*10*8!

4*10*1985 r*

7. Orsseeseałe KosuHerjf. •££ tSt Mor** Sitókopolelco * rojnsolu
29.08*90 r*

15
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SŁAWKOWSKA MARIA WŁADYSŁAWA z domu TOJZA ps."Bystra" /1930V 

Inspektorat Bydgoszcz,Komenda Okręgu Pomorskiego Bydgoszcz. 

Łączniczka, miezskanie rodziców było "punktem Kontaktowym"Pom. 

ZWZ/AK.

Urodziła się 24 września 1939 r. w Laskowicaoh Pom. z ojca Leona 

i matki Władysławy Grabowskiej, w rodzinie rzemieślniczej. Podczas 

okupacji hitlerowskiej uczennica, uczęszczała na tajne komplety, 

kolportowała gazetkę "Źródło" / 1.5*1942 - 1943/ Od 5.września 1943 

została zaprzysiężona przez ppłk.J.Chylińskiego.Uczestniczyła w 

Ruchu Oporu, przenosiła meldunki dla K.O.Pom. i na punkty kontakto

we. W latach 1943/44 podczas pobytu ojca w gestapo przewoziła depo

zyty i grypsy więźniów do rodzin uwięzionych. Po wojnie zdała meturę 

w II Państw.Gimn. i Liceum w Bydgoszczy.Po aresztowaniu w sierpniu 

1945 r. grupy AK-owców przez UB utrzymywała kontakty z uwięzioną 

w Gdańsku matką i innymi więźniami.Dowoziła bieliznę, żywność i 

grypsy do Gdańska. Po zwolnieniu aresztowanych przewoziła do

Gdyni dokumenty i pieniądze do " przerzutu" ppłk.J.Chylińskiego
kąj

do Szwecji. Od 1950 do 1954 r.ukończyfstudia na Akademii Medyckiej 

Wydz.Farmacji w Poznaniu.

Po śmierci ojcp po 1977 r. przechowywała okresowo pozostawione 

archiwum Szefa Sztabu KO ppłk.Józefa Chylińskiego u siebie w 

domu, które 4.maja 1983 r. matka Władysława Tojza przekazała 

doc.dr Elżbiecie Zawackiej "ZOC.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami /rozfc.K.O.AK l.dz. 

223/1 z dnia 24.12.1944 r./, Złotym Krzyżem Zasługi.

Źródła: Arch.Pom.AK teczki - K * 613/979 

Opr. Maria Tojza Mańkowska "Bystra"

. li tWiJ. -

V
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M^KOWSKi. K/iHIii V.UrY£L/,iiJ/, 8 domu ‘1’OJZA pa."Bystra" /193G-/ 

Inspektorat Bydgaszaa#KomfeUda Gkr*gu Pomorskiego Bydgoszcz* 

łuczniczka, laiesuka&i© rodziców by£o '•punktem Kont akt owym" Poo# 

7.»2/iJŁ.

Urodziła si$ 24 września 1935 r* w Laskowicach Bom, z ojca Leona

i matki ^łsdysiawy Grabowskiej, w rodzinie rzemieślniczej. rodczas 

okupami hitlerowskiej uoze^ica, uczęszczała aa tajne komplety*

kolportowała gazetki n2>ródłoM / 1*5»i342 - 1943/ Od 5*wrze&iis 1943 

zorrtaka zaprzysiężona przez ppłk*J*Ghylińskiegc#Sczestaiczyłe w 

Sucńu tporu, prssnosiła nelduaki dla K*0*Pom* i ns puakty kontakto

we* W latacii, 1943/44 podczć.a pobytu ojce w gestapo praewoziła depo- 

zyty i grypsy więźniów do rcazin un-i^ziouycli. Pd wodnie zdała matura 

w .11 /Eńatw.Gimn* i Liceum r Bydgocaczy.Po aresztowaniu w sierpniu 

194i> r# grapy AK-cwaó* przez UB utrzymywała kontakty z uwięzioną 

w Gdańsku matką i jjunjff«i nl$;oiiec4.»i>oi7oziłt£ Malignę* &ywnoi<J i 

grypsy do Gdeńska. Po zwolnieniu aresztowanie!* parzewozlta do

Gdyni dokumenty i pieniądze do " przerzutu5' ppłk.<3«Chyliński3ge
łs/

do oraeeji. Gd f950 do $f§4 r .ukończy/at udia na Aka&aalj 2/Udycaaaj 

Vydz.farmacji w Poznaniu*

to L̂aî rci ojcf po 1977 r. przechowywała okresowo pokostewione 

archiwum aceTe wzfcaou KG ppł*;, Józef* Jhyliiskisgo u siebie w 

domu, które 4*aa«>a 1983 r, mat kr. Władysława ?ojza przekazała 

doc#dr Łlżbieoife Sfsweokiej 'f2G'. •

Odznaczona Brązowym krzyżem Zasługi z klaczami /ro&$MŁ#Q#/>K l.dz# 

223/1 z dnie 24#12*1344 r./# Złotym Krzyżem Zasługi#

ZrodlBt Archi Poffl+JK tecski - K - 013/979 

Opr# Maria icjze Mańkowska ‘bystra*’
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Jozef Chyliński
19 Paul sen 3d« Toronto 30»10»197ti
Tartato M6M 2H2 
Kanada' ‘ ......

Z A 3- W' I A D C Z E E I 35.

Mniejszesi zaświadczajcie Maria Mańkowska z d*T®jza ps.Bystra- 

crr .24.9*1930r zamieszkała w Pgznaniu ul«3cigennego 124-1 ,w czasie

okupacji zamieszkała uloDelina 31 ̂ hy-lTa w szeregach A£«Okregu Pomarzę
i

ad 1942 do 1945r.Pelni-ła funkcje i'aezniezki w sztabie KeOoAKsPsjcorze* 

Za wyfcitns^ Odwagę i Bardzo dobre wyniki zosta-ta odznaczona Brasowea 

%rzyzeis ZasTugi z Liieezasii-podstawa rozk»K«0«AK®L®dz0223/l z dnia 

24«12„1944r «

3®3zef Sztabu i Kemendant Okręgu A^K.Peaiarza•

/C H.

Pą#Ka*iea2 Wich/r- Hekin" .

7  M ^ y
S / ' (

Potwierdzan wiarogodnosc odpisu i autentyczność popisu

MICHAŁ WOLNIK, a Commissloner, etc., 
Judicial DistricUiPforkJarThe Royal Canadian 
Legion, B ra n e j 2 ^ p ć g jres j fcĘŁ 19, 1977.,
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Por.A.K'.Bernard Mroziński,ps."Prus" Bydgoszcz, dnia 3 października £

85-120 Bydgoszcz ul Nowodworska 40/5

f

O ś w i a d c z e n i e  ś w i a d k a

Ja1, jako uczestnik Ruchu. Oporu, b. komendant wojewódzki Szarych 

Szeregów na Pomorze i członek Z.W.Z.-A.K. okręgu pomorskiego od 

19 maja 1940 do połowy stycznia 1945, świadomy odpowiedzialności 

wynikającej z przepisów prawa karnego zą prawdziwość podanych 

niżej przeze mnie faktów, legitymujący się dowodem osobistym 

TK 7663869 wydanym dniia 8 października 1964r przez KMMO Bydgoszcz

o ś w i a d c z a m I
że ob. Maria Mańkowska z d. Tojza, córka Leona ur. dnia 24.IX.1930 

w Laskowicach pow Swiecie n.Wisłą jest mi znana osobiście jako 

uczestniczka Ruchu Oporu, grupy młodzieżowej Armii Krajowej w  Sza

rych Szeregach od połowy 1942 do stycznia 1945r. Pod pseudonimem 

"Bystra" pełniła funkcję łączniczki Komendy Okręgu Pomorskiego 

Armii Krajowej w  Bydgoszczy. Przez cały wyżej wymieniony okres . 

czasu pełniła swoją służbę k a m i e ,  zdyscyplinowana z dużym poczu

ciem obowiązkowości i odpowiedzialności. Była mi podporządkowana. 

Jej ojciec Leon Tojza w Bydgoszczy przy ul. Dolina 31 prowadził 

punkt kontaktowy Komendy Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej. Przez 

Gestapo był trzykrotnie aresztowany oskarżany, że w Polskiej Or

ganizacji Y/ojskowej pełni ważną funkcję a przynajmniej skrzynkę 

kontaktową. Był zwalniany by obserwowany dokonał pomyłki. Maria 

Mańkowska w tym okresie funkcję łączniczki wykonywała bardzo in

teligentnie. Gestapo nie podejrzewali młodej dziewczynki o wtaje

mniczenie w  konspiracji. Fakt ten wykorzystywano przez Komendę 

Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej.

Prawdziwość powyższych danych 

stwierdzam własnoręcznym podpisem
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Pansfwowa Biuro Notarialne w Bydgoszczy
p o św iad cza , ż e  podpis (y ^ ^ p w y rsiy f i ł <5Tył, uznał (a, li, ły) 

w łasn o ręczn ie  w o b ecn o śc i p o d p isan eg o  no tariu sza

Bernard N r  osiński, syn Seweryna i Francis siei, 
zamieszkały w Bydgoszczy, ulica Nowodworska 40/5

kłórego  (ej, ycn) to żsam o ść  i ustalił no tariusz  na podstaw ie  

dow odu osob istego  nr .....Z 5 & 3 S 6 S ™ ! s e ™ -. -£ - •________

P o b ran o  zn ak am i: a) opłaty  skarbow ej w kw ocie zł
(z §  ust. 1 pkt. 2 rozp. o opł. skarb.)

b) opłaty  no taria lne j w kw ocie _j£9..9..:_Tzł 
(z § §  2 Q , ro zp . o opł. not.)

4 października 1285 roku.< ^.ydgoszcz, dnia

Noiariusz

-.meny /
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Toruń, dnia infb
<■

Z a ś w i a d c z e n i e  nr /9$

(SA ^
. \

Stwierdzam, że w zbiorach Fundacji Archiwum Pomorskiego 

Armii Krajowej w foruniu figurują dokumenty MARII MAHKOWSKIJ 

z dc TOJZA, urodzonej 24*09*1930 r*, w Laskowicach Pom0 ,jfżoł-f X ♦ /

nierza Armii Krajowej ps„ "Bystra",1̂ zamieszkałej obecnie w Po

znaniu ul„Ściegiennego 124 m 1 /sygnatura teczki osobowej K- /„

Maria Mańkowska zaprzysiężona w Armii Krajowej we wrześniu 

1943 r« przez szefa sztabu K*0«,Pomorze ppłk*Józefa Chylińskiego, 

pełniła funkcję łączniczki K.O,Pomorze do 1945 r. . . .

W mieszkaniu • ariir-Kańkowsłf-iej i-freff rodzicÓTX^żxj^ńIeriy Armii 

Krajo?^ej /mieściła się kwateraJLpunkt kontaktowy oficerów sztabu 

[ -OkręgwrHPiSffie^kA^goąo&#4&4v:( , pi?»eełwwywE7ro~ 'So l9EJ- r -areh 1 wum 

K,0#Pomorze<>,przewoziła depozyty i grypsy'"-®” więzienia gestapo •

0 służbie żołnierskiej Marii Tojza Markowskiej są potwierdzające 

dokumenty: b.szefa sztabu i K.O.AK Pomorze ppłk.J.Chylińskiego^ 

oświadczenia świadków- Kazimiery Bartel Rogozińskiej /7*10.85/,

Teresy Rux Rydzkowskiej /14.10.85/, Franciszki Gendaszek /5.10,85/, 

Hanny tulskiej łowickiej /10.10,85/, Bernarda Mrowińskiego /3*10.85/.
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Toruń 9.04.1991

Z A Ś W I A D C Z E N I E  Nr 6 7 /9 1

Zaświadcz? się, że Maria Mańkowska z d.Tojza,ur.1930.09.24 w La; 

kowicach Pomorskich,córka Leona i Władysławy Tojzów,pe2irda w zbio

rach Pomorskiego Archiwum Armii Krajowej w Toruniu teczką osobową 

sygn.K 613/979. Pełniła w czasie od września 1943 r. do stycznia 194 

w Bydgoszczy funkcję łączniczki ps "Bystra",z przysdziałem do sztabu 

Komendy Okręgu AK Pomorze.

Na podstawie posiadanej dokumentacji stwierdza 3ię,co następuje:

W latach 1940 - 1945 w mieszkaniu rodziców xiarii Iojza-i,'ańkt wskiej 

Bydgoszcz ul.Dolina 31, mieściła się kwatera i punkt kontaktowy oflc« 

rów yztabu Komendy Okręgu AK pomorze.Już od 1940 r. &faria Tojza była 

niezaprzysiężoną łączniczką rodziców.i^oza tym w latach 1942-1943 była 

była koiporterką lokalnej gazetki "Źródło".

We wrześniu 1945 r. została w obecności matki,Władysławy Tojzowej 

ps"Tere3ai' (sygn.teczki K 95) zaprzysiężona przez szefa sztabu K.O. 

Józefa Chylińskiego dla pełnieni^ funkcji łączniczki do bydgoskich 

punktów kontaktowy en.

a okres i: pow jennym de n? j 1946 r. dojeżdżał* do Gdańska z po ■>ocą 

di; więźniów akowcćw odsiadujących wyroki Sądu Wojskowego, tf domu rodzi 

cow a potem własnym w Poznaniu p -zachowywane było archiwum szefa szta

bu K.O.Pomorze (potom pr ekaz ne do zbi row ^łżbiety Zawackiej),

Służba żołnierska Marii Tojzy-iiańkowskiej "Bystrej" została po- 

twierdzona przez następujące osob^: ppłk Józefa Chylińskiego,ps"Wicher 

(sygn.M 27),Kazimierę Bartel-Hogozińską ps"Jadwiga",łączniczkę i ku

rierkę inspektoratu AK Bydgoszcz (sygn.K 127),Franciszkę Gendaszek 

ps "Teresa (sygn.K 97),sekretarką sztabu K.O.Pomorze,Hannę Dulską-Nowi 

oką,pa "Iskra" (sygn.K 167),kurierkę brodnicką szefa sztabu K.O.Pomo

rze,Bernarda Mrozińskiego ps "Prus" (sygn.M 380/998) komendanta Sza

rych Szeregów w Bydgoszczy .
Prezes Zarządu 

As- ^
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P 0 H D A C J A
Archiwum Pom orskie W  Kr.jow«l /  [

ul. Piekary 37 p.
87-100 TORUŃ

Toruńt dnia 27.11.1990r*

UPOWAŻNIENIE liT, 39/90

niniejszym udzielam Pani Marii T0J713- MAJTKÓWSICESJ zamieszkałej 

w Poznaniu ul.ściegiennego 124 nul pełnomoonictwa do występowania 
w imieniu Fundacji "Archiwum Pomorskie Armii "Crajowej" w Toruniu, 
a zwłaszcza do zbierania materiał<Sw historycznych do;yoząoyoh 

pomorskiej konspiracji lat 1939-1945*

P re n e B  Z a rz s łd u
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tJoj,

£ U H

O /U y ^ .4  53 ^

43, ć i ̂  AŚi%* \( __ >

A N D R Z E J N IE U W A Ż N Y
MIMO UPŁYWU LAT, na św iatła dzienne wydobywane są ciągle 

nowe ciekawe dokuipenty i świadectwa walki i męczeństwa mieszkań
ców Pomorza vj II wojnie światowej. Na niedawnym zebraniu toruń
skiego Oddziału Klubu Historycznego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie
go panowie Zbigniew Mówka i Grzegorz. Górski przedstawili losy i za
wartość ujawnionego trzy lata temu archiwum szefa sztabu Okręgu 
Pomorskiego AK ppłk. JÓZEFA CHYLIŃSKIEGO ps. ..Kamień”, 
„Piotr”.

Losy archiwum były niezwykle, 
tak "jak niezwykła była postać jego 
twórcy — urodzonego w  1904 r. w 
Jabłonowie Pomorskim ppłk. Chy
liń sk ie g o — oficera zawodowego 
WP, obrońcy Modlina we wrześniu 
1939 roku. Tuż po kapitulacji roz
począł on pracę w konspiracji — 
najpierw w Służbie Zwycięstwu 
polski, potem w Związku Walki 
Zbrojnej i Armii Krajowej, pełniąc 
nieprzerwanie funkcję szefa sztabu 
Okręgu Pomorskiego SZP/ZWZ/AK. 
Ciągłość służby ppłk. Chylińskiego 
jest ewenementem w skali całego 
Państwa Podziemnego; mimo nie
słychanie trudnych warunków, mi
mo aresztowania dwóch z trzech ko
mendantów Okręgu Pomorskiego 
ZWZ/AK, dzięki ruchliwości i do
brej organizacji, zdołał uchronić i 
siebie i większość archiwum.

azić różne sprzęty gospodarstwa do
mowego, w których ukryte były 
materiały wywiadowcze.

PIERWSZE ARESZTOWANIE 
Leona Tojzy nastąpiło na początku 
maja 1942 wskutek denuncjacji są
siada. Dzięki zabiegom żony, po 
pięciomiesięcznym śledztwie został 
on przez gestapo zwolniony, mimo 
że był to okres dużej wsypy w orga
nizacji. Drugie aresztowanie, po
łączone z ciężkim śledztwem, nastą
piło w rok po pierwszym. Tojza zo
stał zatrudniony w przywięziennym 
warsztacie szewskim. Przekupstwo 
strażników i interwencja jednego z 
niemieckich właścicieli zakładu o- 
buwniczego doprowadziły do zwol
nienia chorego już wtedy więźnia.

W pierwszych dniach czerwca 
1944 r.,-po wsypie w Grudziądzu i 
po załamaniu się w śledztwie jedne-

#11
• , *■ .........

;#! " . . ■ ■■■
■ ' ' ■■ "7. •

K.
RoCztaa Tfljzóy? (k w iecień  19-53 r.}.

Niepowszednią w tym rolę ode
grało małżeństwo bydgoskich rze
mieślników Leona i Władysławy 
Tojzów, którzy przed wojną prowa
dzili zakład obuwniczy przy placu 
Poznańskim 7, a w grudniu 1039 r. 
zostali przesiedleni przez okupanta 
na ulicę Dolina 31.

LEON TOJZA BTŁ ZNAKOMI
TYM SZEWCE3I, do tego świetnie 
mówiącym po niemiecku, toteż mi
mo oficjalnych ograniczeń nie utra
cił swych wpływowych nieraz nie
mieckich klientów, także po powro
cie z wrześniowej niewoli i po wy
siedleniu. Uzyskane od tych klien
tów wiadomości* wraz z nasłucha- 
K>i radiowymi przekazywał zaufa
nym Polakom i talii był początek 
jego pracy w konspiracji. Zaprzy
siężenie małżeństwa Tojzów w
7 W 7  nssetTst-^lr.. v,r 1C5.4A

go z oficerów, aresztowano „Kiliń
skiego’’ po raz trzeci. I tym razem, 
za nowe buty oficerskie i inne Ui- 
pówki udało się rodzinie opóźnić 
śledztwo i nawiązać kontakt z Toj- 
zą i innymi więźniami, których 
grypsy przemycała córka Tojzów. 
czternastoletnia wówczas Marysia 
ps. „Bystra’’, od 1U42 r. zaprzysię-

S ’ )
■ V •' . ■> .-U&M: i-- •:

- •' ■

I s I S o p :

P p !k  J 6 /.f f  C hv lińsk l_

Przeżycia wojenne naderwały siły 
małżeństwa Tojzów. W roku 1958 
przenieśli się do Poznania. Leon 
Tojza zmarł w kwietniu 1977 r., je
go żona i córka (obecnie Mańko
wska) mieszkają w Poznaniu do 
dziś.

Dopiero trzy lata temu. już po 
śmierci „K-ilińskiego”, za zgodą mie
szkającego wtedy w Kanadzie ppłk. 
Chylińskiego, pani Władysława Toj
za ujawniła takt przechowywania 
archiwum Okręgu Pomorskiego AK. 
Zostało ono przekazane na ręce 
zbierającej materiały do wojennych 
dziejów P o n » M  pani Elżbiety Za- 
wackiej 1 Torunia, cichociemnej 
ps ..Zó"

ARCHIWOM f a s  JKS-C KOM- 
FŁETNR, pewna' jego cześć podró
żująca wraz z pp*k. „Kamieniem” 
została odkryta przez Niemców w  
M lewic koło V/ai;r/.eźna — jednej 
z siedzib Komendy Okręgu Pomor
skiego AK. Zachowane dokumenty 
s.) ozeslo .w złyin stanie, przynoszą 
jednak szereg woźnych informacji, 
tym cenniejszych, że dokumenta
cja piacy nastawionego głównie na 
wywiad i działającego w bardzo 
trudnych warunkach- 'z czego często 
nie zdają sobie sprawy historycy 
badający praco okręgów 7. General
nego Gubernatorstwa) Okręgu Po
morskiego prawie się nie zachowa
ła. W zachowanym archiwum zna
lazły się instrukcje pracy i łączno
ści poszczególnych szczebli, instru
kcje i rozkazy . przygotowawcze do 
powstania powszechnego, co szcze
gólnie cenne, z dokładnym zarysem 
działań poszczególnych obwodów, 
rozkaz dotyczący zabezpieczenia 
ważnych obiektów przed zniszcze
niem (jego efektem było m. in. nie
dopuszczenie do większych zniszczeń 
w Gdyni i uniemożliwienie Niem
com wysadzenia dworca kolejowego 
w Brodnicy). meldunki i sprawozda
nia w vw i a ci owcze, koresoondencia z
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R odzina  T ojzów  (k w iecień  1943 r.)
...,  _  ...........  ,  A l i

Niepowszednią w tym rolę ode* go z oficerów, aresztowano „Kiliń-
grało małżeństwo bydgoskich rze- skiego” po raz trzeci. I tym razem,
mieślników Leona i Władysławy za nowe buty oficerskie i inne la-
Tojzów, którzy przed wojną prowa- pówki udało się rodzinie opóźnić
dzili zakład obuwniczy przy placu śledztwo i nawiązać kontakt z Toj-
Poznańskim 7, a w grudniu 1939 r. ją  . i ,  innymi więźniami, których
zostali przesiedleni przez okupanta grypsy przemycała córka Tojzów,
na ulicę Dolina 31. czternastoletnia wówczas Marysia

LEON TOJZA BYŁ ZNAKOMI- ps. „Bystra”, od 1942 r. zaprzysię- 
T3?M SZEWCEM, do tego świetnie
mówiącym „po niemiecku, toteż mi
mo oficjalnych ograniczeń nie utra
cił swych wpływowych nieraz nie
mieckich klientów, także po powro
cie z wrześniowej niewoli i po wy
siedleniu. Uzyskane od tych klien
tów wiadomości, wraz z nasłucha
mi radiowymi przekazywał zaufa
nym Polakom 1 taki był początąk 
jego pracy w konspiracji. Zaprzy
siężenie małżeństwa Tojzów w 
ZWZ nastąpiło w marcu 1940 roku, 
Leon przyjął pseudonim „Kiliński”, 
Władysława została „Teresą”. Miesz
kanie ich i punkt kontaktowy przy 
ulicy Dolina były do wyłącznej dy
spozycji szefa sztabu okręgu, kil
ku jego oficerów i łączniczek. Ppłk 
Chyliński zamieszkał u Tojzów jako 
Georg Rein, zatrudniony fikcyjnie 
w przedsiębiorstwie budowlanym 
jednego z volksdeutschów. Było to 
zresztą tylko jedno z wielu wcieleń 
ppłk. „Kamienia”, do dziś zachowa
ły się kenkarty in blanco, opatrzo
ne jego fotografią i opieczętowane 
wszystkimi wymagsinymi. ^gapami”, 
gotowe do natychmiastowego wpi
sania nowych danych. - _ :

Mlewie koło Wąbrzeźna — jednej, j • 
z siedzib Komendy .Okręgu - Pomor- 5 7 
skiego AK. Zachowane dokumenty ?fv 
są często .w złym stanie, przynoszą 
jednak szereg, ważnych informacji, 
tym cenniejszych, .; że dokumenta
cja pracy nastawionego głównie na 
wywiad i działającego w bardzo 
trudnych warunkach (z cżego często 
nie zeUają sobie sprawy historycy 
badający praco okręgów z General
nego Gubernatorstwa) Okręgu Po
morskiego prawie się nie zachowa
ła.: W zachowanym archiwum zna
lazły się instrukcje pracy i łączno- - 

•ści poszczególnych szczebli, instru
kcje i rozkazy przygotowawcze do 
powstania powszechnego, co szcze
gólnie cenne, z dokładnym zarysem 
działań poszczególnych obwodów, 
rozkaz dotyczący zabezpieczenia 
ważnych obiektów przed zniszcze
niem (jego efektem było m. in. nie
dopuszczenie do większych zniszczeń 
w Gdyni i uniemożliwienie Niem
com wysadzenia dworca kolejowego 
w  Brodnicy), meldunki i sprawozda
nia wywiadowcze, korespondencja z 
Komendą Główną AK. Materiały te 
są bezcenne dla historyków ruchu 
oporo na Pomorzu.

L eo n  ! W ład y sław a  T o izo w ie  z  J .  C h y 
liń s k im  p rz e d  d o m e m  w B ydgoszczy  
<13467). ..

zony żołnierz AK, łączniczka sztabu 
• okręgu, za wybitną odwagę odzna-

Mija czas, powoli odchodzi poko
lenie pamiętające okupację 1 walkę 
z najeźdźcą; nie żyją już wszyscy 
komendanci • Okręgu Pomorskiego 
ZWZ/AK — mjr Józef Ratajczak, 
płk Rudolf Gstrihansky, płk Janusz 
Pałubicki. Nie ma już Leona Tojzy, 
a w 5985 roku odszedł w  Toronto 
ppłk Józef Chyliński, którego prochy 
pochowano w kwietniu br. w Łodzi. 
Coraz mniej jest świadków walki; 
ludności polskiej na Pomorzu w 
czasie ostatniej" wojny. Może są  
wśród nas ludzie, którzy chcielibyNa przełomie lipca i sierpnia 19.41 czona B r ą z o ^ m , . Krzyżem Zasługi uc^ron;ć od . zapomnienia ludzi 

roku „Teresa” p o j e c h a ł a  a o  B e r l i n a  z  Mieczami. W  paidąerniku 1 9 «  r. zdar2enia ? tamtych lat? . - 
zorganizować tam siatkę w y- ciężko chory Leon Tojza został zwoi- ...__ - _

wiadowczą; od tej pory do żony niony -pod. nadzór policyjny,, nie EInl» Bistoeyemy Zrzeszenia Ka-
ppłk. Chylińskiego zaczęły-'liadeho- przeszkodziło . mu to jednak wejść szubsko-remarsKićga »rosi Ich wszy-

' w Wigilie Bożego Narodzenia, sikieh 9 pornoe w  badaniach nad
■ , "dzięki  pomocy przekupionej wadi- dziejami Pomorza w M wojnie świa-

m ankij ,do. w ięzienia. 1 . przynieSó tew ej., ^ rss ia sy  .o Jurafa&t pod aćrf)-:,
i&wspóitóWarzyszóm niew oli żyw ność E&M cta- Zawaeb&,. Torufi,

1 m a łą  choinkę. - a L  G a g a tia a  136 m*.Z8, ieL  M -3« y
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Tojza Leon Bronisław ps.
“K iliński” (1906-1977), 
oficer do zadań specjalnych 
KOAKPom.

Ur. 7 XII 1906 r. w 
Koronowie, pow. Bydgoszcz; 
syn kierownika elektrowni w 
Koronowie - Antoniego i 
Teofili z d. Januszewskiej.
Przed wojną prowadził sklep 
i pracownię obuwia ortope
dycznego i wojskowego.
Służbę wojskową w latach 
1928-1929 odbył w 62 pp w 
Bydgoszczy i zakończy! ją  w 
stopniu kaprala.

W 1939 r. zmobilizowany 
do 62 pp, walczył nad Bzurą 
i w Puszczy Kampinoskiej.
Ciężko chory (pęknięcie wrzodu żołądka) dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w 
szpitalu w Rawie Maz. Na skutek choroby zwolniony z niewoli 20 X 1939 r. Po powrocie do 
Bydgoszczy w grudniu 1939 r. został wysiedlony z mieszkania, sklepu i pracowni przy Placu 
Poznańskim na ul. Dolina 31, gdzie założył pracownię obuwia. 1 III 1940 r. został zaprzysiężony 
do służby w ZWZ przez por. Brunona Jasińskiego ps. “Kuno”, kmdta Insp. ZWZ Bydgoszcz. 
Od tej chwili werbował członków, organizował kontakty (w związku z akcją scaleniową), 
zbierał dane o zakładach amunicji i fabrykach broni. Jako kurier odbywał podróże do 
Warszawy, Kutna, Brodnicy. Jabłonowa, Grudziądza, Torunia. Byl trzykrotnie aresztowany 
przez gestapo. Zwalniany po kilku miesiącach aresztu (na skutek interwencji gestapowców, 
którym dostarczał doskonałe obuwie), pozostawał pod nadzorem policji. Mieszkanie Tojzów 
w Bydgoszczy było punktem kontaktowym i skrzynką pocztową dla szefa sztabu KO.

Po zakończeniu wojny mieszkanie to pełniło nadal funkcję punktu kontaktowego KO AK 
Pom, gdzie spotykali się powracający z więzień oficerowie AK. Tojza represjonowany przez 
UB, w 1958 r. przeniósł się do Poznania. W 1962 r. z powodu choroby przeszedł na rentę 
inwalidzką. Zmarł 29IV 1977 r.

Żona -^Władysława ps. “Teresa” opiekowała się archiwum KO AK Pom. Córka Maria 
(obecnie zam. Mańkowska) ps. “Bystra” ur. 24 IX 1930 r., zaprzysiężona przez Józefa 
Chylińskiego, pełniła funkcję łączniczki KO AK Pom.

APAKT.: E i c h s t a e d t  J„ Gen d a s z e k  F., J a g i e l s k a  I., N o w ic k a  H.. T o jz a  L. i W.; 
dok. Insp. Bydgoszcz.
AKna Pomorzu...', Chrzanowski, Konspiracja..., s. 20.

1n

Maria Mańkowska

Fot. od lewej: Tojzowa W., Tojzówna M ., Tojza L.
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Tojza Władysława z d. Grabowska ps. “Teresa” (1908-....), "skrzynkarka" KO AK Pom.
Ur. 23 II 1908 r. we Frankfurcie n/Odrą, córka rzemieślnika, Franciszka Grabowskiego i 

Bronisławy z d. Ziemnik. Wraz z mężem ->Leonem, prowadziła sklep i pracownię obuwia w 
Bydgoszczy.

Dnia 1IV 1940 r. została zaprzysiężona przez Józefa Chylińskiego ps. “Wicher”, szefa 
sztabu KO AK Pom. Jako kurierka przewoziła materiały konspiracyjne via Berlin do Ireny 
Chylińskiej, skrzynki KGAK w Warszawie. Prowadziła skrzynkę pocztową i punkt kontaktowy 
szefa sztabu KO dla łączniczek z Bydgoszczy, opiekowała się archiwum szefa sztabu (które w 
1981 r. przekazaia Elżbiecie Zawackiej).

Po zakończeniu wojny mieszkanie Tojzów w Bydgoszczy przy ul. Dolina 31 było nadal 
punktem kontaktowym byłej KOAKPom. 21 W  1945 r. Tojzowa została aresztowana przez 
UB wraz z 36 osobami. Z Bydgoszczy przewieziona do więzienia w Gdańsku, skąd zwolniona 
została na podstawie amnestii 6 V I1946 r. Obecnie mieszka w Poznaniu.

Brat Tojzowej, Franciszek Grabowski ps.”Beno”(1920-1986) był kierownikiem łączności 
radiowej z KG. Więzień Stutthofu od 1942 r.

AP AK, T.: C h y l i ń s k i  J., E i c h s t a e d t  J., G e n d a s z e k  F., Rodzina T o j z ó w ;  inf. 
E. Zawackiej.
A K  na Pomorzu...

Maria Mańkowska
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Poznań,dnia 8,03.1991 r.

Droga Pani Docent !

Nawiązując do Pani listu z dnia 2.Q3.br niniejszym dosyłam 

posiadane kserokopie dokumentów*

Pragnę dodać, że gdyby Pani Dacent w poprzednim liście nie py

tała o moje sprawy kombatanckie, nie ośmieliłabym si§ zwracać do Pani.

Jeśli Pani uzna, że to co przedstawiłam jest niewystarczające, 

proszę o szczerość®

Przykro mi, że przepisywanie relacji o moich Rodzicach, i mec„

J.Eichstaedtcie musiałam odłożyć. Prześlę zaraz po przepisaniu na 
• i

maszynie.

Przepraszając za kłopot, pozostaję z przyjaźnią 

dla Pani

/
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Poznań,dnia 17*04.1991 r*

Droga Pani Docent!

Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za pamięć o mojej skrom

nej osobie. Dziękuję za obszerne zaświadczenie, które na pewno 

będzie skuteczne w mojej sprawie.

Pracuję nad dalszymi relacjami, jak cokolwiek "Urobię", suk

cesywnie będę je przekazywała do Fundacji.

Przy okazji mam prośbę- gdyby były opracowywane "errata" 

do tomu I "Walki Podziemnej na Pomorzu w latach 1939 - 1945 - 

proszę o umieszczenie korekty imienia mojego Ojca-

yf zamiast Leopold powinno być LEON /s 132, 279,425/c

Życzę dużo zdrowia i jeszcze dalszych dowodów miłej pamięci 

dla Pani Docent za ofiarną pracę i pasję w utrwalaniu"pamięci

o naszych ludziach" - w postaci znaczących odznaczeń do tych 

które Pani już udzielono - przekaauję również od mojej Mamy.,,.

zawsze ta sama

PS. Dziękuję za Biuletyn, dołączam zdjęcie sp.J.Eichstaedta

i jeszeze raz pozdrawiam

*  -
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F U N D A  C O
ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ 
__________ ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK__________

BIURO FUNDACJI • 87-100 TORUŃ • UL. WIELKIE GARBARY 2 • TEL./FAX (0-56) 65-22-186 
http://www.um.torun.pl/AK, e-mail: AK@um.torun.pl, fapak@wp.pl 

KONTO: WIELKOPOLSKI BANK K R E ^ p g f ^ T N R  RACHUNKU 82 1090 1506 0000 0000 5002 0244

Pani
Maria Mańkowska 
ul. Ściegiennego 124/1 
60-304 Poznań

Szanowne Panie !

W imieniu Pani Profesor Elżbiety Zawackiej bardzo serdecznie dziękuję za list i 
pozdrowienia.

W  załączeniu przesyłam ostatni numer „Biuletynu” Fundacji. Korzystając z okazji, 
proszę, aby była Pani tak uprzejma i uzupełniła dokumenty znajdujące się w  naszym  
Archiwum o informację dotyczącą posiadanych odznaczeń, wyróżnień oraz stopni 
wojskowych. Bardzo pomocne byłyby chociaż kserokopie legitymacji odznaczeń i mianowań 
na stopnie wojskowe.

Z okazji B ożego Narodzenia i N ow ego  Roku przesyłam najlepsze życzenia.

W imieniu pracowników Fundacji ........... .......................................................
Elżbieta Skerska dokumentalistka

/
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ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ 

ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK

BIURO FUNDACJI • 87-100 TORUŃ • UL. WIELKIE GARBARY 2 • TEL. (0-56) 65-22-186 
http://www.um.torun.pl/archAK, 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

T n m ń  O it~) / jV :< :

l.d*. 2.61 - w l o $

'"otJAA . ii) b ćOl<^fX W  Aj * Pani
Maiia Mańkowska 
ul. Ściegiennego 124/1 
60-304 Poznań

Szanowna Pani!

W imieniu Pani prof. Elżbiety Zawackiej. Zarządu Fundacji i iej pracowników 
przesyłam wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Pani Władysławy 
Tojzy.

W Zmarłej utraciliśmy nie tylko wielką patriotkę i niezwykle oddanego walce 
z okupantem żołnierza Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, ale także 
wspaniałego człowieka zawsze niosącego pomoc potrzebującym.

Z wyrazami szacunku i poważania

C.

Elżbieta Skerska - dokumentalistka
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MAŃKOWSKA MARIA -'gen EW AK

Córka Leopolda Tojzy (oficera d/s specjalnych. Pom. 

Okr. AK), z polecenia szefa wywiadu Okr., Józefa 

Grussa kontaktowała się z Tr&gerami - członkami org. 

Miecz i Pług [Bydgoszcz].

B ■Chrzanowski , Działalność MiP, [w:] Walka 

podziemna. . . j  s . 27 9 .
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