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Informacja o kpt Henryku Gruetzmacherze

Kpt Michał-Marta, rodowe nazwisko Henryk Gruetzmacher, 
urodził się 13 lipca 1913 roku, w Rosji, prawdopodobnie w 
Wiatce. Rodzice jego, Włodzimierz i Kazimiera z Czyżewskich, 
zmarli w Poznaniu, po II wojnie światowej. Rodzina Gruetzma
cher ów była od kilku pokoleń zadomowiona -w Polsce i zalicza
ła się do inteligencji aktywnej w pracy zawodowej i społecz
nej. Na Kujawach znajdują się ślady tej rodziny - a na cmen
tarzu w Radziejowie zobaczyć można nagrobki z nazwiskiem 
Gruetzmacher, co w tym wypadku świadczy o polskości tej ro
dziny, pomimo jej niemieckiego pochodzenia.

Ojciec Henryka, inż. Włodzimierz Gruetzmacher, po po
wrocie z Rosji do Polski kontynuował pracę w kolejnictwie na 
terenie Gdańska. Henryk ukończył wp-dańsku Gimnazjum Polskiej 
Macierzy Szkolnej w II/IIt kwart. 1933 roku a studia wyższe 
na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego około 
rokowi937. Wykształcenia wojskowe zdobył w Szkole Podchorą
żych Artylerii Konnej we Włodzimierzu Wołyńskim. Nie mogę 
wykluczyć możliwości ukończenia jeszcze innej uczelni wojs
kowej. Przed wybuchem wojny miał stopień porucznika.

Po ukończeniu studuów Henryk Gruetzmacher zatrudniony 
został w nalrżączym do Chrząszczewskich folwarku Broniewek, 
poczta Radziejów, jako administrator. Właścicielem sąsied
niego majątku, Czołówka, był stryj Henryka, Kazimierz Gruetz
macher, do T/̂ jny senator RP.

W kampanii wrześniowej por. Henryk Gruetzmacher brał 
udział jako dowódca baterii dywizjonu artylerii konnej, 
którego numeru nie pamiętam; bat^ia ta prawdopodobnie poe 
czątkowo towarzyszyła większemu pododdziałowi grupy armii 
Pomorze, ■później własnymi drogami dotarła aż do Brzścia nad 
Bugiem, gdzie została rozbrojona przez armię sowiecką. W 
czasie te§ marszruty bateria współdziałała z napotkanymi 
pododdziałami kawalerii i piechoty oraz samodzielnie zwal
czała nieprzyjacielskie jednostki pancerne. Ulkwił mi w pa
mięci opis szarży polskiego szwadronu na obóz niemiecki , 
dla której to szarży por, Gruetzmacher wykonał przygotowanie 
artyleryjskie i udzielił dalszego wsparcie ogniowego przeno
sząc ogień wgłąb, przed nacierającą konnicą, w wyniku tej 
akcji obóz nieprzyjacielski doszczętnie rozbito nie wykazu
jąc własnych strat.

Po powrocie z Brześcia do Broniewka Henryk kontynuował
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swoją pracę administratora w Broniewku, również po wysiedle
niu właścicieli i przejęciu majątku przez niemiecką firmę 
„Ostland". Mniej więcej na przełomie 1941/1942 r. wymeldował 
się oficjalnie z tamtej miejscowości i przeszedł całkowicie 
do pracy konspiracyjnej w Komendzie Okręgu Pomorskiego ZWZ/ 
/AK ha stanowisku szefa Oddziału Yk, a po aresztowaniu Sta
nisława /Józefa Grussa/ równolegle szefa oddziału II. Dalszy 
przebieg jego służby i jego życia znany jest z innych źródeł.

Relecję o śmierci Henryka Gruetzmachera znam z opowia
dania kilku osób, m.inn. Juniora-Witolda ^Stanisława Suszyń
skiego/, Ryśki /Maryli Sobocińskiey i Marii /Jadwigi Deruc- 
kiej-Glińskiej/, a pośrednio również Asa /Jerzy/?/ Zołobicki/

Michał zatrzymany został przez 2-osobowy patrol żanda
rmerii niemieckiej w lubówcu, gdy przejeżdżali z Wicrem / 
/Józef Chyliński/ rowerami na stację kolej ową ̂  Ii ,niT±rr| by 
pojechać na jakieś spotkanie. Taką wersję pozostawił Michał 
przy opuszczaniu kwatery. Michał poległ po ponownym zatrzy
maniu, kilka metrów dalej, zastrzeliwszy uprzednio jednego 
z żandarmów i raniwszy drugiego. Dowiedziałem się, że Wicher 
zaprzecza, jakoby on sam był współuczestnikiem ostatniej wę- 
drówki Michała; jest to dla mnie nizrozumiałe.

Pierwszy raz spotkałem się z Michałem w Broniewie, po
czta Radziejów, potem w Łówkowicach, poczta Żabieniec, gdzie 
często korzystał z kwatery u mego stryja, Wiesława Zieliń
skiego, u którego mieszkałem wraz z bratem, Krystynem. Tam 
również poznałem Janusza /płka Jana Pałubickiego/. Przez pe
wien czas Michał kwaterował pod nazwiskiem Henryka Maciejew
skiego we wsi Józefowo, poczta Żabieniec, u Stanisława Gra
dowskiego, używając również dokumentów na nazwiska Burski, 
Kozłowski i Greatberger. Na kwaterze u Gradowskiego bywałem 
kilkakrotnie. Wroku 1943 pojechałem do Myszki /Zofii Raszów- 
ny/ do //łocławka z kartką Michała zaklejoną w oprawce książ
ki. U'Myszki zastałem oficera KO używającego lokalnegOpseu- 
donimu „Długi" , prawdopodobnie był to jeden z oficerów 
sztabowych. Odradzał on przerzut Michałki o Polski Centralnej,
o który prosił on Myszkę, a nawet sprzeciwił się temu wyraź
nie i dał mi kartkę do Michała. Mimo to chodziłem z Myszką 
na różne punkty dla załatwienia tej sprawy. Długi przekazał 
mi jeszcze ustnie informację o aresztowaniu Małego Łysego / 
/Feliksa Stencla/ zamieszkałego w P?lborzu pod Brześciem Ku
jawskim. Kwaterując u Myszki Michał używał nazwiska Henryk 
Wikliński.
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Ostatni raz widziałem się z Michałem w Raciencinie, : 
poczta Sadlno, gmina fiuszkowo /wtedy gm. Nowa ,'/ieś/. W Ra
ciencinie pracowałem wtedy jako pomocnik ogrodnika. Otriyma- 
łem wtedy informację o rozkazie Kdta AK o mobilizacji i kon
centracji; Michał dostrzegał duże trudności w wykonaniu tego 
rozkazu i traktował go raczej sceptycznie. Zgłosiłem mu pro
pozycję mego ulotnienia się z Raciencina i przejścia tam, 
erdzie okażę się potrzebniejszy. Michał myślał nad tym, lecz 
nie udzielił mi odpowiedzi - powiedział tylko, że.wróci za 
dwa tygodnie.

Trudno mi scharakteryzować Michała tak, jak na to za
sługuje. Rzucającą się cecha była jego zdolność zdobywania 
ludzkiej sympatii i ludzkiego szacunku, co niejednokrotnie 
przechodziło "t dążenie do naśladowania go. Jego postępowanie 
nacechowane było wyjątkową lojalnością w stosunku do ludzi, 
z którymi się stykał; bezkompromisowość głosił i wykazywał 
tylko w stosunku do nieprzyjaciela. Na wielu stykających się 
z nim osobach robił wrażenie rycerza bez skazy. Cechowała ^o 
siła przekonań związana z niezmienianą hierarchią wartości, 
wierność zsadom i ofiarność. Był zawsze gotów pomagać innym 
i uczyć ich. Michałowi zawdzięczam inne spojrzenie na wiele 
zagadnień, zdolność tolerancji wobec ludzi „niekryształowych" 
zrzumienie wielu zjawisk, których wtedy nie ‘̂rozumiałem.
Był on dla mnie ideałem do naśladowania, chociaż w kilku 
sprawach mieliśmy diametralnie różne poglądy - i te poglądy 
zachowałem do dzisiaj. Michał nauczył mnie poza tym techniki 
fotografowania i nawet podarował mi światłomierz. W dziedzi
nie wojskowej wyjaśnił mi pewne zagadnienia, co umożliwiło 
mi potem pogłębienie wiadomości. Udostępnił mi ogólne nauki 
i pomagał w samokształceniu, w tym prąrnauce języków: nie
mieckiego i angielskiego. Jego wizja przyszłej Polski trafia
ła mi do przekonania - była to wizia państwa silniejszego i 
sprawiedliwsego niż przedwojenne Państwo Polskie, państwa 
godnego marzeń i najwyższych ofiar każdego Polaka.

0 śmierci Michała dowiedziałem się w roku 1945. Jego 
grób udało mi się zidentyfikować w Skępem, w roku ubiegłym. 
Ostatnio rozmawiałem z rodziną na temat ewentualnej ekshuma
cji jego zwłok. Zrozumiano mój sprzciw. Żołnierz winien le
żeć blisko miejsca, gdzie poległ. Niech ziemia, w którą wsią
kła jego krew, zachowa jego prochy. Proponowałem sporządzenie 
tablicy na grobie Michała, na mój koszt, jeśli nikt inny nie
przyłączy się do tego.

Inowrocław, 2 listopada 1972 roku. 7
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, . //9*f J jZ Z .—Jadwiga ^arta Glińska pcŁ-------A— '
z d. Berucica, ur.28.10.19l6r w Bydgoszczy, Ł=.„ 4V-!/v.u
zam. ^rociaw, ul.Dworcowa ?6/15 l/iśl-
uczestniczka walki o niepodleg*ośo w szeregach AK od początku 194?r / U 
z wykonywaną funkcją: łączniczka i pracownik kancelarii sztabu okręgu 
komorze", p8eudonijD ^ aria«.

kolacja z w3pwi.pracy z "Michałem" - "..*artą", oficerem sztabu
Okręgu "Pomorze" w okresie od poxowy 1943r do końca sierpnia
1944r.

Michała posnałam w ponowie 1943r na odprswie u szefa sztabu okręgu AK 
"jtomorze", która oaby±a si< w kwaterze k-dy w mieszkania pp. Franciszki 
i Mariana Gendaszkcw w Bydgoszczy, przy ul. Sw. trójcy nr 3. Kwatera ta 
oznaczona by i. a Kryptonimem "Trojka". Otrz ymałam wówczas nowy przydział 
pracy pod kierownictwem kichała, który nauczył nas tj. również p. Fran
ciszką liendaszek, szyfrowania i prowadzenia chłej kancelarii, zamelino
wanej w tym mieszkaniu. Ma prac-̂  w kancelarii składało su>i przede wszystkis 
pisanie na,maszynach rozkazów i instrukcji oraz materiałów i danych, przez* 
naczonych dla k- dy Głwwnej. Dane personalne osub wnioskowanych do awan
som i odznaczeń oraz niektóre materiały wywiadowcze byxy szyfrowane.
'.V kancelarii tej posiadaliśmy autentyczne pieczątki, legitymacje i druki 
firmowe niektórych przedsiębiorstw okupanta z przeznaczeniem dla potrzeb 
naŁz^ch luazi - ściśle wg dyspozycji szefa sztaou okręgu względnie fclicna- 
ia. kancelaria ta oyi-a aostconr-le zamaskowana (wg poi^y^łu p. Mariana Gen- 
daszka ) tak, że Gestapo przez cały tydzień (od 4.o4*44r.) szukało jej 
bezskutecznie, mimo zdzierania tapet, podważania desek podłogowych i innycl 
Jrrac** naszą w tym ukxadzie organizacyjnym przerwaliśmy mniejwi*cej tydzie' 
przed aresztowaniem p.Franciszki Gendaezek, które nastąpiło ok. dnia 
4 kwietnia 1944rr.
i-iim przejaę do relacjonowania dalszej pracy z ańichaiem opisz,* okolicz
ności aresztowania p. i rani i k-dta inspektoratu Bydgoszcz, ps. "Zygmunt" 
-uieskawa Szatkowskiego.

kwaterze k-dy Okr. "Trojka" poza szefem sztabu i : icha*em przebywali 
również "Stanisław" - Jutef Gruss, szef wydziału Ii-go okręgu i "Aojtek" 
Gustaw Olszewski, szef wydz.V-go okr. a ponadto k-dt inspektoratu Byd
goszcz -" >ies-taw"- Zygmunt Szatkowski. Od czasu do czasu nocowali tyl
ko; szef ezt«bu, "Stanisław" oraz "Łlicłiał". Konspiracja tej kwatery była 
ściśle przestrzegana, właśnie ze wzglądu na bezpieczeństwo nietylko ww. 
osób lecz r*wniez kancelarii i materiałów tam si^ znajdujących. Na przeło
mie roku 1973/19/4 decyzją szefa sztabu jeszcze bardziej wzmożone ostroż
ność w związku z aresztowaniem szefa "piątki" - Gustawa Ciszewskiego 1 Woj
tka", który aż do wyzwolenia wieziony był w ooozie Had-oszcz pod łodzią. 
Pracy jednak nie przezywaliśmy - odwrotnie uintensywniono ją zwłaszcza 
w zakresie łączności okręgu. i ichałowi dodatkowo powierzono zmontowanie 
nowej sieci łączności na terenie całego okręgu, poczynając wpierw od pod- 
okrjgu torurskiegp (teren po prawej stronie v.isły wg zasiągu ówczesnego 
województwa pomorskiego). ~y±a to trudna, żmudna i niebezpieczna praca, 
kichał przeważnie*przebywam w terenie, zjawiał si* tylko od czasu do cza
su na kilkanaście goazin. . efekcie v. połowie lutego 1944r nowa sie^ łącz - 
ności w podokr^gu toruńskim już funkcjonowała, i jak mi. było v;iaaomo nie 

! bya.o do jesieni 1944r nowych aresztowań w oczkach tej zorganizowanej i do
wodzonej przez kichała sieci łączności.
H' drugiej połowie marca 1944r na ostatniej odprawie pod "Trojką", na któ
rej isyli: szef sztabu okr. (" .łicher", !,fiekin", "Piotr", "Kamień" - tylu 
^ż^wał pseuuonimow z tym, że o ile wiem, to riotr" i "Kamie4 ", stosowane 

w dokumentach wysycanych do K-dy G*. AK ), "Stanisław" oraz Michał" 
no i my dwie z pą Franią. D-two zdecydowało przerwa^ czasowo prac*', po - 
niewaź nastąpiła seria aresztować w inspektoracie Bydgoszcz łącznie z je
go k-ótem "Wiesławem". Dowództwo zesrane na tej odprawie analizowało szcz 
goi owo sytuacji, szukając żrodła i przyczyn tych aresztowa' . *g ich ocen* 
aresztowania jesienią 1 9 4 3r na terenie inspektoratu włocławskiego (szcz» 
gwxovj nie znam) ;.ie miały bezpośredniego wpł; wu na aresztowania w 3yd,«;r 
czy w okresie m-ca marca 1 9 4 4r. 13



A każdym a^aż razie aresztowanie ".>ojtka", szefa piątki oicrę^u, w jakiś 
sposób .łączyło te dwie fale aresztować z tym, że aresztowania w Bydgosz
czy by±y całkowitym zaskoczeniem dla k-dy okresu, gdyż od aresztowania 
"Wojtka" upłynęło kilkanaście tygodni. Zastanawiające było, że aresztowanie 
marcowe w wielu wypadkach dotyczyły niektórych tylko punktów sieci łącz
ności istniejącej jak również dopiero projektowanej, opracowanej przez 
"Wojtka" przed aresztowaniem, co wskazywałoby - zdaniem d-dcow, na niece
lowe ujawnianie sieci łączności.
1, tej sytuacji w czasie osts-ti iej tej odprawy pod "trojką” ustalono nowy 
system naszych kontaktów. kancelarię zacezpieczyłyśmy ra^em z ichałem 
i odpowiednio zamaskowaliśmy. kichał ustalił sposób łączności ze mną, 
a mianowicie na określonym odcinku mojej drogi z pracy do domu. i w j kon
takt z p.Pranią umówiony był na określony dzie' i godzin* w kościele 
Sw.Trójcy (w bydgoszczy,. iiicnał na tej ostatniej odprawie przestrzegł 
nas (p.Prania i mnie), że najprawdopodobniej obydwie .bodziemy musiały 
przejść na życie nielegalne, punkty przerzutów są juź przygotowane a os
tateczny termin s.-Otkenis i opuszczenia óyd^oszcz^ wyznaczył na 4.o4.44r.
Do tego czasu powinnyśmy jak najmniej przebywso w swoich mieszkaniach 
i byo gotowe do opuszczenia Bydgoszczy. Dnia 4 kwietnia 44r, po wyjściu 
z p racy zauważy łam na oznaczonej trasie kichała. Dowiedziałam si^ od 
niego, źe pod "Trojką" w mieszkaniu p.^rani juź ‘'urzęduje” Gestapo, więc 
moje spotkanie z p^ Franią nieaktualne. kichał poca^tkowo nie chciał się 
zgodzie bym następnego dnia sprawdziła sytuacja pod "Tr«- jką" • - ko cu 
dał si4 przekona- i zaakceptował moj plan, obserwując "Trojką" z pobliskie
go punktu. Obok mieszkania "ir-jki" było oddzielne wejście do pokoju, w kt- 
rym mieszkał© matka p.i* rani z jej córką (wówczas 3 letnią ińarią). Z tego 
pokoju wewnętrzne drzwi łączyły pozostałą częśc mieszkania "Trojki". 
Odpowiednio uorana z motkami wilczki zastukałam do drzwi matki Prani.
W tym czasie "Gestapo" buszowało na przylegającym do mieszkania strychu, 
matka Prani, zobaczywszy mnie w drzwiach, powiedziała głośno po niemiecku, 
źe ma sardzo du_o ;racj na drutach i nowej nie przyjmuje, dodając po ci
chu; "uciekaj, .srania zabrana, niczego nie znaleziono". C-rka i*’rani bawi
ła się za ba Witami, wśród których oył miś z ukrytym we wnętrzu browningem. 
Dziewczynka nie pisnęła ani słówka na moj  widok, dalej bawiąc się i pod
śpiewując. Bezkolizyjnie wyszłam z te^o domu i spotkałam się z kichałem 
z niepekoj em oczekującym na ulic}. Ustalił on, że odtąd nie wolno mi już 
przebywa- w domu i wyznaczył termin oraz miejsce spotkania i wyjazdu na 
dzie.' o? kwietnia 4';x. Do pracy chodziłam jeszcze do dnia 6.o4.44r, zacho
wując oczywiście maksymalną przezorność z zabezpieczeniem mojego wyjścia 
z biura, w wypadku wizyty "Gestapo". Szczęśliwie, a właściwie opatrznoś
ciowo, udało mi się uniknąo spotkania z "Gestapo" w dniu 7ąo4.44r w miesz
kaniu moich rodzic-w. I tak w V.ielki Piątek, dnia 7.04.44 po kilkukilo
metrowym spacerze wyjechałam ze stacji Bydgoszcz- «schod, pilotowana przez 
kichała do punktu przerzutowego Voru - łoagórze.
Odtąd zaczął si$ drugi etap współpracy z Michałem. Punktem 'kontaktowy® 
i kwaterą było mieszkacie pp. Jagielskich v; Toruniu - Podtorzu. zasadzie 
była to jedna z kwater "i-ichała" a trzy córki pp. Jagielskich: Irena, 
Bronisława i .Leokadia bjły łączniczkami "i'ichuła. * Kwaterze tej od czasu 
do czasu przeDywał komendant okręgu "Janusz" ppłk Jan ^ałubicki, kt-ry 
zaakceptował moj dalszy udział w pracy konspiracyjnej, służbowo podporząd
kowując "Ili cha i owi". Po zdoeyciu przez "iw?*' oryginalnego dowocu osobis
tego władz niemieckich mogła* juź poruszao się w terenie. Sajwpierw poje- 

\/ chałam z polecenie "Michała" do Gniezna do p.Jany ( nazwiska nie pamiętam) 
mieszkającej przy Zielonym iiynku. Po tygodniowym chyba pobycie p.Jana, 
oziałając zgodnie z instrukcją "uichała", skierowała mnie bo p. Myszki 
tj. Łofii nasz we .tłoca-awku ul. ^anki 7 • Tam b^łam też ok. tygodnia 
a następnie wróciłam do Torunia. Tutaj dowiedziałam się od kichała o aresz 
towaniu "Stanisława" Jozefa Grussa, szefa II wydz. okr. kichał obją*. po 
nim tę funkcję i, o ile mi wiadomo, aż oo 3wojej śmierci tj. 1%o9.44r 
pełnił równolegle funkcje szefa Il-ki i V-tki okręgu, ń drugiej połowie 
maja 44r ichał, dając mi kontakt na "3iwka" w inspektoracie ,.iociswek, 
skierował mnie do leśniczówki w lasach włocławskich, gdaie przebywał
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"Janusz", kdt okrjgu. Z tego terenu - po zaostrzeniu czujności okupanta 
w związku z inwazją aliantów, rozpoczętą 6 .0 6 . 4 r — s w związku z tym 
uniemożliwieniem uzi Palności terenowej w grapie - po nawiązaniu łącz-- 
noś ci z insp. Bydgoszcz zostaliśmy przerzuceni przez łączność podokręgu 
Bydgoszcz (“Jary") do ciasta Bydgoszczy. Tutaj po mniejwięcej tygodniowej 
pracy z .kichałem (pisanie na maszynie meldunków i danych do KG ) wyjeoha- 
łam do l'orunia. miejscem pracy była kwatera k-dy o«cr. w mieszkaniu k-d tki 
,¥oK Oitr. "x omorzej "Zofii" p. Haliny PietKiewicz - Orlińskiej, przy ul. .<ar 
szewskiej 8 . Tutaj w okresie oa drugiej połowy czerwca do początKu III de
kady lipca przepisywałem na maszynie instrukcje i wytyczne k-dy o^cr., prze 
naczone dla terenu oraz materiały organizacyjne i dane konsp. dla S~dy Gi. 
Powyższe materiały i dane pisałam bądź pod dyktando ..icnała, bądz tez 
z rękopisów icha±a" i "kekina" ("Piotra") szefa sztabu okręgu, pjsane 
dane i materiały zawierały przede wszystkim możliwości okręgu "Pomorze* 
w ogólnej akcji'zbrojnej przeciwko okupantowi, i związ*u z tym "T> ichał" 
w tym czasie fcilka razy jeździł do szefa sztabu a następnie komendanta 
okręgu, przywożąc następne partie materiału do opracowania i wysypki.
8 pierwszych dniach lipca 44r przeżyliśmy chwilą grozy w tym mieszkaniu. 
Michał pracował, jak-zwykle, w pokoju k-dta podokr«gu ‘".Żbika" - Bronisła
wa Pietkiewicza, gdy alarmujący dzwonek u drzwi wejściowych uprzedził o ni. 
pożądanej wizycie. Byli to Niemcy, Którzy sprawdzali mieszkanie i obec
ność oswo i iuelauoKow. Ciocia p. kaliny ^rzeszowskiej (późniejszej Piet- 
iiewicz- Orlińskiej), p. Jadwiga Troic*a tak umiejętnie zagaoywała tych 
iiiemcww i pokazywała poszczególne pokoje, źe w efekcie "zapomniana" po - 
kazao pokOj "Zeirca", p. Bronisława Pietkiewicza -Orlińskiego, gdzie był 
"kichał" J-ącznie z materiałami konspiracyjnymi. A III-ej dekadzie lipca 
1944r ? kichał" wyjechał, pozostawiając mi Kontakt i polecenie wyjazcu 
do aalszej pracy w dworku na folwarKu pod Brodnicą (odiegł. ca 10 km ) 
z tym, źe zacier* ze sobą "ins/ - Iren^ ja&ielską, kt^ra przeszła na ży
cie nielegalne, "kichał" podał nam dokładne rozpoznawcze punkty terenowe 
z Brodnicy do tego dworiu, oczywiście nie podając nazwy miejscowości ani 
nazwiska właściciela dworku, którego łącznik miał nas oczekiwać na odcin- 
icu ostatniego punktu rozpoznawczego drogi w czasie określonym z odchyle
niem do 1-ej godziny. Zachowanie tych środków ostrożności i konspiracji 
w naszych warunkach byio niezo^dne, zwiaszcza, źe w torbach wiozłyśmy 
materiały dotyczące akcji. "Burza". Zamiast staliw si^ wieczorem tuź przed 
zmrokiem w oznaczonym pkcie, dotarłyśmy dopiero nad ranem. Gospodarze 
kwatery wraz z przeOywającym tam "Piotrem" i lichałea przeżywali godziny 
niepewności i niepokoju z powodu naszego opóźnienia, iias po prostu zas
tała w arouze naa jeziorem burza, chyba dośw silna, źe zdecydowałyśmy za
szyć si* gdzieś w polu pod snopkami zboża no i doczekać przedśąitu ny* w ciemnościach nie zgubiu drogi.
Atmosfer* niezadowolenia i dezaprobaty szefa sztabu rozładował "kichat" 
swoim spoKojem, taktem i poczuciem humoru oraz dobrotliwym pokpiwaniem 
z 'oaosiciejf‘ logiici, nie szczędząc przy tym uwag na temat skłonności 
ogułu ludzi co wyolurzymiania - pod wpływem strachu- oceny stanu rzeczywistego danej sytuacji.
fia tej kwaterze w dworku pp. Dulskich praca konspiracyjna uległa dalszemu 
nasileniu. Cbydwi' Cwrki właściciela dworku były łączniczkami szefa sztaou, 
kt^ry razem z kichałem opracowywali rozkazy i wytyczne związane z a«tcją 
"Burza", przeznaczone dla całego osr^gu "Pomorze". Obydwie z iiwą przepisy
wałyśmy je na maszynie a panie z roaziny właściciela ekspediowały te materiały, oapowieanio zamelinowane.*
Wybuch powstania warszawskiego zastał nas na powyższej kwaterze przy pracy organiz.-konsp.
Ciekawe były ówczesne nasze reakcje na t*• wiadomoś„. szef sztaou był w pod
niosłym nastroju łącznie z gospodarzami kwatery. Kichał bardzo poważny 
i dziwnie skupiony. Jeśli chodzi o mnie, ośmieliłam si^ wyrazić zdziwienie, 
głośno zastanawiając alf nad celowością i sensem tej akcji zbrojnej 
w istniejącej sytuacji wojskowo-politycznej i działaniami Armii Czerwonej.
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Po prostu opanowano mnie ogromne uczucie smutku na myśl o ofiarach, kTo- 
re poniosą powstańcy, społeczeństwo i nasz naród, w prawie kolcowej jui 
fazie tej wojny - przy na jmnie j na naszych terenach i tak juź celowo wynisz 
czanych przez okupanta, i znowu szef wyraził swoje niezaoowoienie z nutą 
okurzenia na moje, je^o zdaniem, defetystyczne słowa w tak doniosłej 
chwili, Zapewnie z punictu widzenia dowódcy wojskowego miał swoją raoj*. 
Niestety moj sposób rozumowania i zachowania - to wyraz uczuć i postawy 
obywatela-cywiła. Rozumiał to "<ichał", bo później w rozmowie ze mną 
powiedział znamienne słowa " czas sobie uświadomio, że wszystko wskazu
je na to, że Armia Czerwona wyzwoli nasze ziemie a z tą chwilą trwanie 
w konspiracji raz., że nie ma racji bytu, lecz przede wszystkim byłoby 
przeciwko Narodowi rOłskiemu. ^oja odpowiedź była, ie uznaj* te£ tylko 
obowiązek walłi wobec Niemców.
•t drugiej połowie sierpnia jeszcze cilka razy wyjeżdżałam z polecenia 
kichała do Torunia, przebywając już nie w kwaterze sZefa sztabu ale w te
renie w Brodnicy i Eypina. Cstat i raz widziałam, iich.ie na początku 
września 44r na punkcie Kontaktowym w Brodnicy. Był bardzo zmoczony, wg- 
mojego odczucia psychofizycznie. Poważnym tonem (może z nutką smutku) 
powiedział, że na jakiś czas nie bodziemy si< Kontaktowa-, otrzymuj* 
nowy przy a ział pracy u k-eta podo*r< gu toruńskiego. gazie o.d^ ałuższy 
czas na kwaterze a wszelkie wiadomości i ewtl. dyspozycje otrzymam przez 
"Żbika". Z tej rozmowy wyniica-ŁO, że Lichsi pozostaje do dyspozycji szefa 
ajcx*gu sztabu, zaplanowane są jakieś prace organizacyjne a kwatery szefa 
oztaou w Brodnicy i u pp. tulskich (v. tym dworku pod brodnicą) ze wzglą
dów Bezpieczeństwa na razie są nieczynne.
Jeśli chodzi o stopień wojskowy "kichała" to mog* stwierdziw tylKO to co 
sama pisałam mniejv/it‘cej w połowie czerwca 4^r. K-dt okr*gu 1 Janusz"
. polecił rai zaszyfrowao wniosek awansowy dla Michała ze stopnia porucz
nika na kapitana. "Janusz" podał następujące dane osobowe "Michała" ; 
Henryk wikliński, urodź. 13.07.1913r. kichał w rozmowie ze mną oświadczył 
że nazwisKo we wniosku jest fikcyjne, przyznał si.* jedynie ao imienia 
i daty urocaenia. % rzeczywistości do dzisiaj nie znałam prawdziwego 
nazwiska kichała, ro wyzwolenia słyszałam o nazwisku Gry cmacner(!? pi
sownia stosowana raczej przez fcydow ) a łączniczka "Swa" w relacji swej 
podała nazwisko Hasz. Po nazwisKo cotyczyło brata "Myszki"- p.Sofii 
Kasz, również Henryka, który brał udział w powstaniuwarszawsKim o czym 
powiedziała mi właśnie p. Zofia Kasz, gay byxam u niej po raz ostatni 
w Końcu września 44r, już po śmierci Michała, o czym nie mogłam jej po
wiedzie- - mimo, że dopytywała si^ o Michała - gdyż moja właaza katego
rycznie zaoroniia mi udzielenia trj informacji. Sądzę wi*c, że we wnios
kach awansowych mogły byo rożne nazwiska, używane przez "kichała".
Jeśli chodzi o odznaczeni* to rzeczywiście k-dt okr<, u *’Januaz"zawiad®- 
mił nas o pośmiertnym odznaczeniu "*.icn- jls" Krzyżem kawalerskim Orderu 
VM. Było to na naszym terenie - 0Kr*gu łomorza- pierwsze tej klasy odzna
czenie. Powołując st* na opinie przełożonych tj k-dta Janusza oraz‘'Sta- 
nisława" - Jozefa Grassa, szefa dwójki, to z całym spokojem sumienia na
leży stwierozio, że na zo odznaczenie "kichał" zasłużył bezsprzecznie. 
Pełnił przez Kilka lat odpowiedzialną s^użb* w trudnych warunkach kons
piracyjny cn, szczególnie nieoezpiecznych na terenie całego Pomorza, 
fiediug niejeanoicrotnie poe^reślanych opinii k-dy okrjgu "kichał" to nie- 
tylko najGzieiniejazy oficer sztauu okręgu ale prawy i szlachetny czło
wiek, ofiarny pracownik naszej służby o wysokim poczuciu odpowieuzial- noici.
"aiichał ' zginął śmiercią żołnierza, walczył z dwoma żandarmami nieaiec- 
kimi%i by osłonie i zabezpieczyo ucieczk* i życie szefa sztabu ok t*cu 
"łomorze" - Jozefa Chylińskiego ps. "Piotr", Kamień", "Rekin","Wicher".
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Okoliczności śmierci "Uichaia".
"Piotr” i“Michał" posiugiwali się dokumentami oryginalnymi niemieckimi, 
uprawnia jącymi ich do pracy w terenie w charakterze "*» ilchbeschauer".
Dnia 13 września 1 9 4 4r jechali rowerami w Kierunku Lipna. Na jakimi od
cinka tej drogi spotkali 2-ch żandarmów niemieckich, którzy zatrzymali 
ich i wylegitymowali, nie kwestionując dokumentów. ‘'Piotr" z "Kichałem" 
odjechali lecz po krótkiej chwili usłyszeli woranie (relacja "Piotra"), 
by się zatrzymali. Piotr jecfcał dalej a ..ichał, jadąc;/ za nim, podjechał i 
do przydrożnego gospodarstwa - najprawdopodobniej- celem zamarkowania 
czynności "^iichueuchauera" zgodnie z posiadanym dokumentem pracy.
Żandarmi czekali na drodze, kichał za odpowiedniej odległości zaskoczył 
żandarmów, strzelając g o  nich. Jectnego z nich zdążył cięźico czy też 
śmiertelnie zranio, wyłączając go tym samym z walki. Drufi żandarm ra
nił iichała, który leżąc dalej strzelał, raniąc tego drugiego żandarma. 
Ten jednak zdążył jeszcze drugi raz zranio Kichpła.
kichał miał przestrzelony policzek i jeszcze inną ran-ę. Czy aługo i ci-ężk< 
umiera* tego nie wiem. Dowiedziałam si-ę od i^czniczsi z j^ipna przez poś
rednictwo jff-dtki ’ióK oicr.Pomorze, "Zofii" - p. Haliny Krzeszowskiej (zum. 
Pietkiewicz-0rli:1skiej), źe ciało Jichała było wystawione w pobliskiej 
gminie na widok publiczny dla wystraszenia tamt. ludności polskiej a dla 
podbudowania Niemców, że "dzielna władze niemiecka umie uporao się z pols
kimi bandytami". "Piotr", którego * ichał osłaniał uratował się tą uciecz
ką i od wielu lat przebywa za granicami Kraju.
Oficjalne zawiadomienie o śmierci "<!ichfi.ła" pisałam na maszynie z rękopi
su "Piotra", który podawał: " dnia 13 lijssaS. września 1944r zginął śmierć: 
żołnierza "Micha*", oficer sztabu okręgu, odznaczony Krzyżem walecznych. 
Czy to odznaczenie byio już wcześniejsze, czy też związane ze śmiercią 
Michała tego nie wiem. Viadomośo natomiast o pośmiertnym odznaczeniu Mi
chała Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti i.iiitari pochodzi z autorytatyw
nego żrodia - komendanta okręgu "Pomorze" - Janusza, ppłk Jana Paiubic- 
kiego.
"Michał" - w moim odczuciu- nie reprezentować typu oficera zawodowego, 
dla Którego poza oficerskim obowiązkiem walki istniało założenie i troska
o własną dalszą Kariery zawodową. "Michał" swoje dążenia i działalność 
oraz życie pouporz^dkowywał nadrzędnemu wówczas celowi "walka z okupantem 
aż do zwycięstwa".
Wrocław luty - czerwiec 1978r.
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0 fftVV 'y j  i
'O Relacje Jana Wojciecha Zielińskiego, ps. „Wojtek" - / A j / ] U

na temat logów Henryka Gruetzmachera
v Wojtuk Zieliński miał również kontakt z ppłk Chylińskim.

„Widziałem go pierwszy i ostatni raz w roku 194-6, przed je- 
\j  go wyjazdem do Kanady. Spotkałem go w mieszkaniu Myszki. Ale ( 0  
J to hył jedyny raz. Poza tym spotkałem się raz z kpt. 'gruggecu 

jeszcze Wtedy nosił u nas pseudonim „Czarny", lokalnie „Długi". 
Natomiast Chyliński używał pseudonimu „Wicher", a w sztabie na- 

~\/ zywany był „Kamień". Pałubicki występował przeważnie jako „Ja
nusz", chociaż nosił również pseudonimy „Grom" i „Ottokar". U 
nas w okręgu znany był jako „Janusz", pc^tym pseudonimem był 
znany nawet wśród tych, którzy nie wiedzieli, kto to jest.
/Lokalnie, na kwaterze w -lówkowicach używał imienia Karol, chó 
dokumenty miał wtedy na nazwisko Jerzego Gradowskiego - stąd 
ps, „Gradus" - a przedstawił się przy powwitaniu swoim prawdzi
wym nazwiskiem, -przyp. JWZ/.

„Jeśli chodzi o te sprawy, to można je przedstawić w.dwoja
kiej’ formie: żołnierskigo raportu.lub osobistej opowieści. Jed
na i druga forma ma swoje wady i kalety* W tym wypadku, jeśli 
je skomasujemy, to zsumują się zalety i wady. —

„Zacznijmy od tego, jak się do organizacji dostałem. Najważ
niejszą osobą, która wprowadziła mnie do tych wszystkich spraw, 
była moją Tnatka» Matka moja już przed wojną była szkolona w od
powiednich- instytucjach - jak później się zorientowałem chodzi
ło tu o organizację „Grunwald!!, która miała powstać /ożywić 
działalność -przypf AM/ w sytuacji, kiedy wkroczą Niemcy na te
ren Polski. Tak, że już w roku 1939 rozpoczęła sie działalność 
ze strony matki, W roku 1940 zostałem bezpośrednio przez nią 
zaprzysiężony wg formuły ZWZ-owskiej. To mnie związało z tym 
wszystkim. Uważałem wtedy - i uważam do dziś - że ta przysięga 
obowiązuje mnie do końca życia,

„Jeśli chodzi o dalsze kontakty, to właśnie był to kontakt
V z por. Henrykiem Gruetzmacherem /kpt. „Michałem"/, który był 

moim dalszym kuzynem, ale to nawet trudno powiedzieć jakie to 
było pokrewieństwo. Był strszy ode mnie o 14 lat, to była duża 
różnica w tym wieku. To był pierwszy człowiek, o którym wie
działem, że był aktualnie żołnierzem /służby czynnej -przyp,W#/«
Poza tym większość mojej rodziny była w tym zaangażowana, wielu 
z nich już nie żyje. Niektórzy zginęli z bronią w ręku, niektó
rzy zostali zamordowani. Tak na przykład, mój stryj, Zamieszka—

v ły w Broniewie, Bogdan Zieliński ps. „Dietrich11, który był gg 
wachmistrzem, a później został podporucznikiem czasu wojny i 
zajmował jakąś funkcję w kwatermistrzostwie w tym czasie. Rów- 

\/ nież na tamtych terenach był Krysiak i inni. 0 Krysiaku wiedzia
łem wtedy, że był kapitanem, późnieg" się okazało, że był majo-

V rem. Potem zadenuncjował go niejaki Wiśniewski spod Dobrego, 
który się nawet tym chwalił - późniejszy~o?icer KBW.

„Jeśli chodzi o Henryka Gruetzmachera: Później mieszkaliśmy 
z matką i bratem u stryja Wiesława w Lówkowicach, tam pracowa
łem w dużym ogrodzie /okojo 50 ha/. To był majątek ziemski Pot- 
kańskich, potem był zajęty prze niemiecką firmę „Ostland”. W 
sezonie było tam dużo roboty, ale zimą miałem sporo czasu, więc 
wtedy głównie, zajmowałem się sprawami łączności. Było to już 
po aresztowaniu mojej matki przez gestapo, później więzili ją 
w Inowrocławiu. W Inowrocławiu została skazana na 10 lat cięż
kiego więzienia. Na procesie sędzia pytał prokuratora, czy żą
da kary emierci, a prokurator powiedział, że nie. Dziwna to 
sprawa" - ale takie rzeczy też się zdarzały. Później zginęła w 
Oświęcimiu, Jeśli chędzi o „Michała": czasie kampanii wrześ
niowej dowodził baterią w nieznanym mi dywizjonie artylerii 
konnej - ponieważ ukończył szkołę podchorążych artylerii konnej
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Y/e Włodzimierzu Wołyńskim, Tam był'również komendantem przez 
jakiś czas płk Pałubicki. Pałubicki był potem w Toruniu komen
dantem Centrum Wyszkolenia Artylerii*

„Michał opowiadał międzj  innymi taką rzecz: Zgłasza się do 
niego dowódca szwadronu kawalerii, po drodze, w czasie kampanii 
wrześniowej i mówi: Kto tu jest dowódcą dywizjonu?-Nie ma w tej 
chwili dowódcy garnizonu - odpowiada Kichał - ja jestem sam z 
baterią. - Gzy pan mógłby mi udzielić wsparcia ogniowego, panie 
poruczniku? - Dobrze, panie rotmistrzu, w porządku. Tak się za
częło* W nocy, bez mapy, bez niczege... Nawet nie wiadomo było, 
jak daleko - mniej więcej określili jak daleko - ułani dotarli
i „porąbali Niemców na rąbankę” pod osłoną artyleryjskiego og
nia, Nikt żywy z k±B2U2Ś5cxi£±EXłiryxXE2:3: niemieckiego obozu nie wy
szedł. Kichał określił tę bitwę jako „sienkiewiczowską11. 0po-~ 
wiadał również, jak to było w Brześciu nad Bugiem, bo tam się 
też dostali - jak przejmowali Bolszewicy tamte strony. Głównie, 
niestety, wtedy młodzi Żydzi sobie używali na polskich policja
ntach, żołnierzach* Opowiadał, jak doskoczyła do jednego z żoł
nierzy taka grupka z czerwonymi opaskami, z wielkimi pistoleta
mi przy pasach. Bili tego żołnierza po twarzy i krzyczeli: Sko
ńczyło si wasze, zaczęło się nasze! Michał zdjął /przedtem/ pas 
ale schował do chlebaka razem z visem, Poniważ był amatorem-bo- 
kserem, pomyślał: jak oni do mnie doskoczą, to ja ich nauczę* 
Jak który żywy zostanie, to będzie, jego szczęście.- Ale zosta
wili go w spokoju*

„Z początku /niemickiej okupacji, po powrocie z kampanii - 
przyp. WZ/ pracował jako administrator w Broniewku, w majątku 
zarządzanym przez Niemców, jeszcze nie przejętym. Później, na 
polecenie dowództwa zrezygnował z tejpracy i całkowicie prze
szedł do działalności^ podziemne j. Stamtąd się wymeldował 1 wię
cej się nigdzie nie maldował. W owym czasie miał kilka dokumen
tów: t.zw, „Personalausweiss" na nazwisko Heinrich Gruetzmacher 
przerobił na nazwisko Greatberger i tym ausweissem się posłupi- 
wał i m później miał jeszcze dokumenty na nazwisko Henryk Kan
cie jewski, księgowy, na nazwisko Burski i na nazwisko Tadeusz 

/Kozłowski, kontroler mleczami. Z ~tym’ ostatnim dokumentem l̂ pacTł 
i"ITnTegft pochodzi zdjęcie które jest umieszczone w. „poczcie 
dowódców pom, okręgu AK / od wyrazu poczet, nie poczta -
przyp. WD/, jedyne znane; on wszystkie swoje fotografie kazał 
niszczyć, gdzie tylko spotkał, dlatego nie ma żadnego innego.
Po tym jak Michał zrezygnował z legalnego zajęcie, pełnił po
czątkowo funkcję z-cy szefa łączności okręgu, a później szefa 
łączności na Okręg Pomorski AK, oznaczony kryptonimem. Vk /t.zn. 
Oddział Łączności/. Został zabity w walce z bronią w ręku prze
ciwko dwuosobowemu patrolowi żandarmerii niemieckiej. Ile razy, 
jak się spodziewał gestapo - jak widział żandarma przez okno, 
to mówił, że się nie boi, bo oni są nieważni... I z rąk takich 
nieważnych zginął. Prawdopodobnie ich zlekceważył* Jednego za
bił, sam został ciężko ranny - zabrany stamtąd potem do wsi 
/Skępe, po śmierci - przyp. Wz/,
' „Uyle potrafię powiedzieć na ten temat. To-był człowiek, 

który był dla mnie wielkim'autorytetem; Wiele bardzo mnie nau
czył, pod jego wpływem poszerzyłem bardzo swoje horyzonty. Mi
mo czasami takiego szyderczego stosunku do życia, był z natury 
wyrozumiały i tolerancyjny, czasami wobec mnie zachowywał się 
w sposób szyderczy - bardzo mnie to wtedy bolało, ale późnie;} 
to wszystko się jakoś wyjaśniało i te dobre sprawy wyrównywali 
przykrości. Poza tym był to człowiek bezkompromisowy: nie po
trafił się zgodzić na połowiczne działanie, nie uznawał, że cel 
uświęca środki, Czasami były na ten .temat ostre dyskusje: na 
temat zabijania, grzechu, to mówił: Choćbyś miał zgrzeszyć to 
bij Niemców ile wlezie. Pamiętam,'że w tym czasie w Łówkowicach
mieszkał./na kwater*e - przyp. WZ/ płk Pałubicki. Pamiętam jak przyjechał - ale wjakłch okolicznościach, to nie pamiętam. Póź-
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tam jakiś czas mieszkał /kwaterował - przyp, WZ/. Uważam, że 1 
ludzie, którzy się z nim spotkali, musieli do niego czuć szacu
nek, bo on naprawdę zachowywał się bardzo godnie. Miał taką cha
ryzmę - wbrew temu co później się mówiło o jego chorobie umys
łowej. 0 ile się nie mylę, to on był zwolniony z obozu /jeniec
kiego - przyp. WZ/, ponieważ zapobiegł egzekucji jakichś volks- 
deutschów, ludność chciała dokonać samosądu, a on z wojskiem 
ich obronił. Ci obronieni zebrali podpisy i natej podstawie go 
zwolniono. Potem jakiś czas pracował na osadzie; wiedząc, że 
długo nie utrzyma się - przeszadł na stopę nielegalną, lubił z 
ludźmi rozmawiać. Podczas mojej z nim rozmowy opowiadał kiedyś
o agentach gestapowskich: o Kaszubowskim, o Czołbem...

„Wiosną 1944 roku przyjechała po niego łączniczka z Torunia 
/nie jestem osobiście pewien, czy to była wiosna 1944 -* przyp.

\ f WZ/, „Ewa" - Irena Jagielska, z kapitanem WP ps. „Zbyszek!!*
\/którego nazwiska nie pamiętam; już nie żyje. Ewa -tfdTjijuhała ciu
chcią, a Janusz na rowerze - mimo, że padało, że bolała go no
ga. Bardzo serdecznie się z nim pożegnaliśmy.^Dojechali /wraz 
ze Zbyszkiem/ szczęśliwie do Torunia, na Podgórz. W jednej z 
rozmów Janusza z Michałem o kontakcie z którymś z komendantów 
placówek' /prawdopodobnie - nie wiem na pewno - był to kontakt 
przez „Lulę", 1tB-44" z II Oddziału, któta potem zdezerterowała 
do' „Białego Grota” i dostała Za to wyrok śmierci/. Michał nie 
znał jednak żadnego hasła, nie,miał żadnego znaku rozpoznawcze
go - i nie można było inaczej się dogadać. Michał na pytanie 
kim jest, odpowiedział, że jest Polakiem nie chciał z nim w o- 
góle rozmawiać. Janusz miał o to pretensje. - Ale przecież ten 
komendant miał rację - Kichał go bronił*

„W innej sytuacji Michał również wykazał wysokie etyczne ce
chy, Chodziło" o młodego człowieka, którego chcieli zwerbować - 
zastanawiali się nad tym. Jantfisz wtedy powiedział, że on wszy
stko zrobi dla, swojej dziewczynki. Michał odpowiedział, że te
go przecież nie mogą wykorzystywać, Janusz wtedy zawstydził 
się jakby, chociaż był jego przełożonym i potwierdził, że nie 
można tego zrobić,

„Później się dowiedziałem o jakichś zatargach, mieszaniu z 
błotem jednego i drugiego itp.

„Wtedy ta służba była dla mnie czymś wspaniałym, I naprawdę 
była wielka koleżeńskość i serdeczność, ludzie niższych i wyż
szych stopni byli w bardzo serdecznej komitywie. Trudno to o- 
powiedzieć... Potem zawsze do tego tęskniłem, żeby mieć prze
łożonych mądrzejszych od siebie. Wtedy tak było.

/- Tylko tęsknoty zostały - głos z sali./
„W 1945 roku przebywając na terenie Borów Tucholskich od

wiedziłem dawne bunkry „Jasia” - kpt. Sznajdera. Znalazłem kwa- 
\J terę, gdzie przedtem przebywał por. Sch^z, „Michał Kały”, os

tatni komendant Podokręgu Północno-Zachodniego. Ghciełem przez 
ten punkt otrzymać kontakt do Janusza - dopiero później dowie
działem się, że jest aresztowany. Później ja też zostałem are
sztowany*

„Ewa jest w Leicester. Ona zorganizowała taką „akcję pisto
letową”. Sporo tych pistoletów zdobyła, kradnąc je oficerom 
niemieckim w poczekalni, w pociągach, w tramwajach. Tak, że ona 
w zasadzie uzbroiła Kichała i Wichra* Rozmawiając kiedyś z Pa- 

\ Jwłem /por. i^oizy^iiu^zęk/ w Bydgoszczy, spotkałem się z opinią, 
że Ewa jest zdecydowaną blagierką. Z tym się zgadzam', bą ją pod 
tym kątem znam - ale jeśli chodzi o te pistolety, to /Paweł/ 
przyznaje, że to jest prawda,

„Zbyszek, który przyjechał wtedy z Ewą do Łówkowic, to był 
fantastyczny Człowiek. Podobnie jak Kichał znał świetnie język 
niemiecki, również dialekty. Kiedyś zaczepili go bahnschutze, 
żadając dokumentów - on im na to warknął: najpierw nauczcie się 
mówić po niemiecku, a potem zaczepiajcie prawdziwych Niemców!

- Jak długo tam przebywał Pałubicki?
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4  -

- W lisfopadzie - a na x̂ iasnę pojechał. W 1943/44 rok. 
-Gzy wiadomo panu cos o działalności panny Penneau z Zie-

„W tamtym terenie była grupa, która należała do inspektora- v 
tu Koło. Oni byli w imrym okręgu /Łódź - „Barka”/: Łój, Marci
niak, Butkiewicz /ze 3tr. Nar., prawdopodobnie powstaniec wlkp./, 
w Sompolnie Antek Fryszkowski, żolieJŁAK, późniejszy „Ryś”, 
d-ca dzikiego oddziału partyzanckiego, ostatnio pod" szyldem NSZ,

mięcina?
■ - Spo 

nią.■ - Spotkałem się z nią w 1944 roku, ale nie rozmawiałem z
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fóune da historii AK.Okręgu Pomorze * ' ' / /
'Trngiazne tkaliozności zgonu Por#Henryka Grykacher* -"Michs^"Marty" *

Yv końcu lipca 1944r .byr Michał" na odprawie na mim- pkt*konsp.sztaiu 
w pow.Rypińskim;!Na tej odprawie omawialiśmy łączność koasp.i techniczn 
organizacje ogólne i oddziałów,przeprowadzenia kontro!i , przekazanie r-. . 
kazow i zarzadzen na poszczególne Inspektoraty.ila tej odprawie przeusi j- 
wil meldunki i sprawozdanie ckrego.Ustalilismy nasze misterne spotkani * 
w następnym dnia w Dobrzyniu nad Drwęcy d] a przekazania md pkt.łaczn i 
kadry w Gołubiu*Poniewaź odprawa przeciagneła'sie do późnego wieczora 
stanow.ilismy źe zanocuje na tym pkfc-cie«Ustalilismy drogi :iua ja i drogę i 
chała.Ustałilismy cza3 wyjazdu nastepnego dsia ran# z takim 'wyliczeńiau. 
ze przyjezdzamy rannem pociagie^z Torunia i po zejściu patroli nocnych 
zandarmerji»Wytypowałismy godz«7-S0 rano* ■
Po odprawie widziałam jak Kichał porzadkowal swoje dokumenty,niszczył a i--* 
potrzebne,szyfrowal nowe adresy i melinował w swuim osobistym schowku.
Kiedy sie zapytałem dlaczego właśnie teraz porządkuje swoje dokumenty,c 
wiedział ze stosuje sie do moich rozkazów ,zeby iSyc zawsze janajbardziej 
ostrożnym i przewidującym przy tern powiedział': Ozu j a ze_ zgin^ tragiczaie 
5'“przed l£-OO^i niedoćTzekam sie wolnością! nikt mnie zywegt<Jnie dostanie.
Ja starałem sie U’0 uspokoić i przekonać Goże na-pewec doczeka sie v7g1o©s-'j 
Ckaz;?,lo sie zsiniał dobre przeczucie*'.1/ następnym d*lu zginał tragicznie* » 
Kastepnego>dnia wyjechaliśmy rowerami rac® o godz* 7-30 i każdy uda] 3ie 
w swoja drogę*Dojezdzając do skrzyżowania natknaiem sie na patrol zasdur- 
merj- który mnie wylegitymował i zwoła ił-* Wówczas zauwazylom z'e Kich*! i-. ; i 
za sia du żandarmów,zaezeli go ligitymowac.Udajac ze łańcuch mi spadł i f 
koła zatrzymałem sie w celu u bezni ecze^ia ligi tamowanego Kichała. Zwolr.. o 
nynKichsł minął mnie i pojechał swoja droga.I ja rewnieoz udałem s1 e w 
swoja drogę.W^-ten czas widziałem Go poraź ostatni .W 2 godz .pcznieJ nie 
morrac doczekać sie Kichała na umowionym pkt * sp edkania wysłałem lacziiczKe 
"Bwś"Jagielska na "trasę pa której miał jechae"Kichał aby dowiedzieć ale' 
cu sie z nim stalo^-Po godzinie wrocila''Ewa'’ i zameldowała mi ze Kiohuł 1 
zginał tragicznie pod Lakoweem zastrzelony przez zandarmow-Zarządzilem 
natychmiast dochodzenie celem stwierdzenia okoliczności tego wypadku. M 
Stwierdzono za Lichal ,ma$ao dokumenty inspektora kotroli mleka ,W3 tapil 
do gospodarza który przygotowywał. mleko do ml eczarni * >V czaaei kontroli 
przyjechali żandarmi i jeden z nich zaczął' strzelać do LichałaLichal-',«tr. 
lal równiesz broniąc sie. 16
Przypuszczaliśmy ze przy legitymowaniu żandarmi zapytali sie go u jakiego 
gospodarza bajdzie kontrolował mleko *Me chcąc wzbudzić podejrzenia wstą
pił do tęgi* gospodarza na kontrole.żandarmi przyjechali tam i zaczęli strft. 
strzelać do Kichała* . -> ■
Była to ogromna strata oficera sztabu okręgu,wybitnego oficera^ .od ważne.r. 
dswodcy,b«dobrego organizatora ma jacy-doskonałe wyniki w pracy-B\l Jurdze." 
ceniony przez przełożonych .popularny‘i łubiany nrzez podwładnych*.
Awansowany do stopnia Kapitana
Odznaczony;Crderam Virtuti K^litari. 7 Ki. Trzykrotnie Krzyzem . a‘.o^aych .

Srebrnym Krzyzem zasługi z Kleczami.
Kozę ̂ do dnia dzisiejszego kraża najrczmaitrze wersje tego tragi Otiae?6 i> 
wypadku,nie należy jednak zapominać*ze zginał On śmiercią bechaterska 
w walce z okupantem u wołnśc naszej Ojczyzny*
Dla mnie osobiście b.yl to cios bardzo bolesny, bo straciłem wybitnego wap 
pracownika,szczerego i oddanego kolego i towarzysza br^ni,
Jeszcze dzisiaj ,iest to dla a i o bardzko boi esne « f

24



Wpłyń" / .
Ldz... .... ./y&/\

GRUETZMACHER HENRYK STANISŁAW / 1913-1944/, przybrane nazwiska:Pe-
fj  ̂ Jliltl&Aj

ter Birow, Edward Frobe, ^enryk Maciejewski, flSikliński, BurskijNfKo-
złowski,wreatberger /preer^i©*e—z—pr-awdziwego/, pseudonimy: "Mi
chał", "Marta", "Duży Michał", -p©4p€Ĥ u©-&»ik rezerwy -WP-, -kapitan

I c-&ae«-'Wjny^ Szef Oddziału Łącznośe4 Konsp:̂ H=tcy jne j Pomopak-iego
B K

Ai y u
Urodzony/ ? 1 tipe-a 1913 r. w ^arrrsłBwii^Tia^Tłałgą , syn Włodzimie- 

rza i Kazimiery z domu Czyżewskiej. Rodzina igruetzmacherów pochodzę' 
nia niemieckiego uległa spolonizowaniu i zamieszkiwała na KQjawach.
0jciec-inżynier^po I wojnie światowej powrócił do Polski i kontynuo
wał pracę w kolejnictwie na terenie Wolnego Miasta Gdanska, a póź-

j \ m  iq
niej w Poznaniu. -G-. tl^sończył/Giinnaz jum Polskiej Macierzy Szkolnej 

/\J s iOw ’ V
Y-^marW-si9^-£W/ i rozpoczął studia wyższe na Wydziale Rolniczo-
-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego /1938/. Służbę wojskową odbywał

I933x>
w okresie od 19 września fdó~~?9czerwca 1934 r. w Szkole Podchorą- 
żych Rezerwy Artylerii Konnej we Włodzimierzu W o ły u sk im̂ . łt%6rą uko
ńczył w stopniu kaprala b—feythiem podchorążego Bez or wy .Otrzymał

at przydział do 15 Wielkopolskiego Pułku Artylerii Lekkiej /-3o—e-z-er- 
-wiee— 1--9-34~r./, a na-stępaśre w 1938 r. do 3 baterii 17 Pułku Ar tyle-

AV^1' (i ̂ *̂vv
rii Lekkiej w Gnieźnie. Awansował--̂ ©--s-ttrpmra podpórucznikfeu rezerwy*

7 at /15 P/łt*
Brał udział w ćwiczeniach wojskowych oxl--24- l-ipca -4o—g-^w^zośnia

A Ą 1 & * ’ * /j5 5 # ̂
(^935 od—4-3 ł-ipco do 23 oierpnia 1 936 r. / 45-Pułku Ar-tyl-er ii
La^fcrejT^ i o~d~~H— łipe-sr-dn”̂ — ai»rpnia- 4-938-**« Uzyskał bardzo dobrą
opinię z SRI przy DOK VII /Poznań/ z. 5 czerwc.a.4936 r„ 4ak i dowodni -----
cy dyonu z 1938 r. z zakresu kwalifikacji wojskowych. We wrześniu 
1938 r, rozpoczął pracę w majątku Chrząszczewskich w Broniewk»«łi

KiM^tk4L
pod Radziejowem /graniczył on z własnością stryja^G. - Kazimierza- 

^/^■przedwojennego senatora/. Zmobilizo^an^fw końcu sierpnia 1939 r.
4f podczas kampanii jesiennej t.re dowodził baterią artylerii konnej^ 

wchodzącej w skład Armii "Poznań"(^według innych przekazów w 17
c«*

Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Armii "Poznań'1/. ■ Praypuazegałnie
25



. hr>ał . p "TTrrrł—f̂ rrtrą/. Dotarł/ ao Brześcia nad Bugiem, 
gdzie został rozbrojony przez Armię_ Radziecką. Po zakończeniu walk 
w 1939 r. powrócił do Broniewąkfcl kontynuował pracę administratora.

o fosiAyTÔ rC
Od 194o r, związany z  ZWZ. K rzystał wówczas z kwatery Wt)jcieciia 

J^O t*"Coo <-'“1 <̂ *kaJu 4 h w *<r/vy
Z i el iń sk i e goy^Na przełomie 1941/1942 r. wymeldował się z Broniewałśę
i przeszedł całkowicie do pracy podziemnejoPrzez pewien czas jako

/V9'£'v>--k""VC4—,
Henryk Maciejewski mieszkał we wsi Józefowo u robotnika Stanisława
Gradowskiego. Do marca 1942 r. pełnił funkcję Szefa Odâ rrał-u Vĵ

o Mm*
Łączności Konspiracyjne ĵ  Komendy Pomorskiego ZWZ-AK. Rejon jego 
działalności obejmował teren^ Toruni-a-Bydgoszczy-Gdynid Pozostawał
w stałym kontakcie z Komendantem Podokręgu Morskiego /Północnego/j 
kapitanem czasu wojny 
niach jesiennych 1942

jny Józefem Olszewskim X,"Andrzej"/.Po aresztowa- 
\Jyf l942 r. objąłN^unEcję Komendanta Podokręgu Północ

nego . ̂ Odbudował strukturę organizacyjną^w tym sieć wywiadu, łączno
ści z zagranicą w ramach komórki "Viking" Komendy Okręgu Pomopski-e- 
-ge— AKf oraz łączność wewnętrzną^, W marcu 1944 rD nakazał Alfonso
wi Jarockiemu /"Juhas"/ zorganizowanie Inspektoratu Chojnicko-Tczevi 
skiego.Po aresztowaniu Szefa Łączności Okręgu por. rez. Gustawa 
Olszewskiego /"Gracjan"/, powrócił na swoje poprzednie stanowisko. 
Usprawnił łączność z partyzantką i z ośrodkami miejskimi oraz siat
kę wywiadowczą /wywiad wojskowy i polityczny/. 1'erenem jego działał 
ności stało się niemal całe terytorium Pomorza: Szczecin, Wybrzeże 
Gdaaskie, Malbork, Kwidzyn, Bydgoszcz, Toruń. Współpracował ściśle

0  siecią wywiadu dalekosiężnego KG AK-^lPmbardem"'*) Z jego polece- 
leć_

ni^lrena Jagielska /obecnie Nowak/ jezdziła do Gdyni do ^ana Be- 
laua po meldunki wywiadowcze / m.in. plany prototypów nowych łodzi 
podwodnych/ . Zbierał informacje o charakterze wojskowym jak i o- 
gólnym np„ wiadmości o obozach koncentracyjnych. Współdziałał z ak- 
cją "N"j prowadzoną <w Tczewie ̂ Prowadził rozmowy scaleniowe z organi
zacjami konspiracyjnymi działającymi na Pomorzu^m.in. ze Związkiem 
Jaszczurczym i Narodowymi Siłami Zbrojnymi, "Mieczem i Pługiem", 
Polską Armią Powstania Tajną Organizacją Wojskową "Gryf Pomors-
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%
ki". Na rozkaz Komendanta Okręgu ppłk Jana Pałubickiego /nr rożka- 
zu  ̂Komendy Obszaru 118/IV 1o aa-aa 1944 r. w nawiązaniu do roz
kazu Centrali nr 331 z dnia 11/12 kwie-fcrtia 1944 r./ przygotował

W^Vv>
raport wyjaśniający nieporozumieniayna linii AK-Ta^»o Orgenłrzoo-ja 

JTC7.M. a.R
JAfe^sKoWS ^r3rf--yt>m&y--ok34' / (punktu jyidmjiiiu~~gK nsr~pro-błem -sc-ałaft-ia/ o
Raport ten wysłał do Warszawy z pewnym opóźnieniem,, W piśmie z 

Vi3o 1944 r.'/inrete*.;— 1-34/44-/ł/ pisał: " Opóźnienie odpowiedzi
naszej spowodowały wypadki marcowe /aresztowania-przyp. B.Ch./ i 
związane z tym trudności łączności terenowej Stał na stanowisku 
podporządkowania konspiracji jednemu ośrodkowi decyzyjnemu. W in- 
nym piśmie^z kohCa majaVwspominał: " /../ Po co więc dyskutować 
zamiast podać sobie r£ce i wspólnie walczyć ■''j^e-p inrin-€hr odftO"&Łąca 
się--4e -scal*nl»/o Brał udział w odprawach Komendy Okręgu
np>^w początkach sierpnia 1944 r« w Brodnicy z udziałemt^lComendan- 
ta Okręgu mjr Franciszka Trojanowskiego, Szefa Sztabu^ kpt. J,Chy
lińskiego, ppłk J.PałubickiegoMcpt. cz^ Franciszka u~. - Bendiga.

1 ćr-tsfL QW \*ł Ą^I 4 |
<^Grtrź-mV3ekonspirac ji sprawiła, że zaczęto zastanawiaćfsię nad ewentu-

cx> /łw-.<s>r
alnym przerzutem do ueneralnego Gubernator stwa^ Sprawy--te załat
wiać W.Zieliiiski. Dp przerzucenia jednak nie doszło, ponieważ zgi- 

JA
nął on 12 -wrz-tsŝ ia 1944 r. w potyczce z patrolem żandarmerii w Lu- 
bówcu. W piśmie z 3o wnzjeśftla łfofrfr-y ■■K{yffierł4griyb--Oterpgu--̂  K> Tr o j ano w 
ski pisał do -Okpę.g«— -^ChylińskiljgfcfT " Po napisaniu
tego listu /-4©pis«k--d©-'-łi.s-Ut-«--3e- 'września'dowiedziałem się
o wypadku Michała. °estem do głębi wzruszony. Człowiek tej miary. 
Nie znajdziemy prędko godnego następcy. Trzeba Michałowi dać co naj 
mniej KZ. Czy Pan wie coś o jego rodzinie, czy dopomagać pienięż
nie ? Jeśli tak- proszę przesłać rodzinie tyle^na ile na razie 
stać. Proszę podać mi bliższe szczegóły-jeśli są znane ".

Odznaczony Krzyżem Vtibtuti Militari V kl., dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami /według oświadcze
nia Szefa Sztabu J.Chylińskiego/. Nie był żonaty-wskmbek jego śmier
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ci nie doszło do ślubu z Janiną Skibińską poefa-odsąoą -a Gniezn^
(yy-C\/2_ jH* C^vv-<, U~IM*a

AMS, Helacja J.Grussa /mps/, relacje, życiorys H.Gr uetzmachera 
^opr#^.W.Zielińskiej CAW, Akta personalne, sygn.: 1784;, ̂ SAPAK,
Akta Pomorskiego Okręgu AK y  Ojirzanowski BTj “enryk Gr uetzmacher 
/1 913-JJM4/, działać z konspiracyjny, !,Sa-e#-0-44g4-&^a--ŁQoałmścd--Pe«or s- 
kfrego O krę gir AriaM -Kcajowaj /w/: f Zasłużeni Pomorzanie "w-ldlach II - 
vto4«ry-"5Ś wia t o we-jrS&kiae.„ h i ogr afi^gfterfe^aław-War-sz awa-Kr-akó w- Gd aa sk- 
-ŁóćtóV^84^s.86-9o /tutaj błędna data i miejsce urodzenia:13 li
piec 1913, Wiatka/Komorowski K., Konspirao-ąa--pomor oka 19-39" 1947. 
Seks^kon, G daft sk— ł-993 f a.iLo—£-4- /tutaj informacja o walkach w 1939 r. 
w sŁ«g«gach 1 7---i& alkopoł-ski-e j Ilywi&ji..Piechoty i dwie wersje i da- 
ty śmierci:połowa lipca i 13 wrzesień 1944 r ./j\^afteriały de histo
rii AK. Okręg Pomorze.Opr.(j .C h y l /maazynojfts w zbiorach auto
ra/, meldunki Pomorskiego Okręgu AK /frapa^ntpodpis z AtJBPfw zbio
rach autora/.

Bogdan Chrzanowski
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Irena Nowakowa-Jagielska 
13»By way Rd.

Leicester LE5 5TF 
Anglia

Moje wspomnienie o Kpt.Henryku Grycmacherze ps.Michał-Marta

Było to na początku mojej pracy konspiracyjne,kiedy zdawało mi sie,źe każdy 
papierek,pudełko zapałek czy książka to takie ważne,że od tego zależą^ losy 
świata.Byłam kurierką Zbyszka (.por.Kjidlinski ,szef V-ki insp.Toruń).
Otrzymałam rozkaz wyjazdu do Bydgoszczy na ul.Śniadeckich 38 do p.Zofii 
Bartę1 ps.Dobra.Był to mój pierwszy wyjazd trochę, dalej.Miałam oddać książkę. 
Przyszłam pod podany mi adres,drzwi otworzyła mi młoda niewiasta ^Kazia 
Bartę1-Kogozinska ps.Jadwiga;,drzwi były pół otwarte wiec zapukałam,zapytałam 
czy mogę widzieć się z panią Bartel,i o “zgrozo",usłyszałam jak Kazia zawo
łała “mamusiu,jakaś dziewczynka chce się z mamusią zobaczyc".Przecież ja 
miałam tak ważne zadanie a ona nazwała mnie dziewczynką.Poprosiła mnie do 
pokoju,gdzie jakiś mechanik naprawiał zamek do drzwi,który był zepsuty.Był 
bardzo przystojny,około lat 3°>o bardzo miłym uśmiechu.Pani Bartel żartowała, 
czy napewno po tej reperacji drzwi będa^ się zamykały,bo zamek był zupełnie 
rozebrany,każda częśc leżała na stole.Nie wiedziałam kto to jest,więc powie
działam do pani £ofii,że mamusia bardzo dziękuje za pożyczoną książką,bardzo 
jej się podobała, poczęstowali mnie herbata i herbatnikami domowej roboty. 
Mechanik już składał zamek.naoliwił go,wszystko w środku wyczyścił,zamonto
wał ,sprobował czy si§ zamyka i otwiera i oświadczył szafa gra".Ja po chwili 
wyszłam i wróciłam do Torunia.
Tydzień później nowy rozkaz,bym o 6-tej była koło stacji Kluczyki gdzie mnie 
spotka ktos,kogo mam odprowadzić na Mokre koło dworca.Mam się z nim umowie 
kiedy przyjdzie na punkt gdzie będą czekała na niego.napytałam jak ja go 
poznam,na co Zbyszek powiedział mi,że mam miec gazetę^ "Thorner p r e i h e i t , 
w ręce,ten ktos sam do mnie podejdzie.tiyło hasło Czy może mi pani dać gazetą- 
odzew "jeszcze nie przeczytałam",kontr hasło "To sobie sam kupię",kontr odzew 
może pan ją zabrać" i miałam mu oddać gazetę..Pracowałam wtedy u Buchlera.
Około pory obiadowej zaczęłam udawać,że mnie bardzo boli ząb.Wreszcie powie
działam szefowi,że muszę.iśc do dentysty bo juz nie scierpie bolu.u 5-tej 
wyszłam z pracy,pojechałam część drogi autobusem i dalej pieszo dotarłam na 
stacje.Po chwili zobaczyłam mojego"mechanika,powróciłam się by mnie nie 
widział i udałam,że czytam gazetę."Mechanik” podszedłd do mnie wymienił 
hasło,zabrał/noją gazetą,wsadził do kies--zeni,wziął mnie pod ręką i powiedział, 
że możemy isc.Czułam się nieswojo,on to zauważył i oarazu powiedział,że przecie 
młode pary zawsze chodzą_ pod rękę.Zapytał jakie imię mam na legi tymacji ,on się, 
nazywa J3runo,mam mowie do niego "du" a nie sie .Był oo Michał,jeden z naj
dzielniejszych oficerow Okręgu Pornorze.Odrazu zaczął mnie szkolić,padały 
pytania w jakim stopniu byli mijający nas zołnierze,jaki kapelusz miała ta czy 
inna kobieta,z której strony szedł Feldfebel a z której Unterofizier itd.itp. 
Naturalnie egzaminu nie zdałam,Michał odrazu tłumaczył,ze trzeba wszystko 
obserwować,na wszystko mieć oczy i uszy otwarte,nic nie przegapić,bo to czasem 
decyduje o życiu czy śmierci.Muszę zaznaczyć,ze mimo moich częstych wyjazdów 
w pozniejszej pracy kurierki^nie wpadłam,mogą to zawdzieaczyc lekcjom Michała. 
Cały^zas w drodze śmiał się rozmawiał,a mnie nie moąło przez ust przejść 
by mowie do niego "du",tak manewrowałam,by nie używać tego zwrotu.Michał to 
zauwazył,powiedział mi,że musz^ się przyzwyczaić do tego by w pewnych wypad
kach, traktować przełożonych jak dobrych znajornych,zwłaszcza na ulicach czy 
w miejscach publicznych,gdzie ktos może rozmowy podsłuchac.Doszlismy do Placu 

Bankowego i tam złapaliśmy tramwaj do dworca.Umówiliśmy sią,że spotkamy sie
o 8-ej w okolicy dworca.On poszedł na odprawy a ja na dworzec^by zjeść słynna., 
Gemussesalate,ktor^ nożna dostać bez kartek,wypiłam "lure".która,szumnie nazy
wano kawą,głowę miałam pełn^ kapeluszy,stopni i innych uwag.Michał spóźnił 
się lo min.Pojechaliśmy tramwajem ,a później pieszo w kierunku Kluczyków.
Koło cmentarza na Podgórzu stała młoda para,on miał rower męski.Michał pożegnał 
się ze mną,odebrał rower i^pojechał,przed tym zanim odebrał rower,zaśmiał 
się,powiedział m i )(dziekuje i"niech si^ pani nie martwi, jeszcze bę|dą) z pani 
ludzie".
Odprowadzałam go kilka razy na ul.Warszawska do Zofii(uoi■
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na Mokre koło dworca,tam nigdy nie zachodziłam.Jednego dnia Lula (Bolesława 
Kalińska) zwróciła sie do matki z zapytaniem,czy nie chciała by przyjąć na 

kwaterę przyjeżdżającego do Torunia sztabowca.Matka zgodziła sie.Jakie było 
moje zdziwienie,kiedy po powrocie z pracy w domu zastałam Mi chała,'udał iśmy,że. 
się nie znamy.Moja siostra Leokadia Piasecka-Jagielska ps.Dorota,Kajtek 
odrazu zaadoptowała Michała,mówiąc,że on będzie jej wujkiem.Miała wówczas 
14 lat.Jednego dnia,kieay Michał przyjechał matka źle się czuła i położyła 
sie.siedzieliśmy w pokoju i rozmawialiśmy,siostra poło&yła^w nogach łoźka, 
na to Michał zaczał opowiadać,że miał psa,który nazywał się Kajtek,jak On ś 

kładł się spac to Kajtek też na łóżko i spał w nogach zawsze ściagając z Michn.— 
ła kołdrę.Nazwał siostrę Kajtfck,bo się wierci na łóżku jak Jego'pies.Od tej 
pory nikt nie znał jej jako Dorotę,została Kajtkiem.Ja miałam pseudonim Ela 
Michał przerobił go na Ewa i tak już pozostało.Michał miał duże poczucie 
humoru,jak tylko Kajtek zaczęła się z Nim sprzeczać odrazu mówił do niej 
"Kajtek bo cię zamknę w budzie".Dla niej Michał był bożyszczem i ukochanym 
wujkiem,uwielbiała Go ale w tym sensie,że u niej Michał był alfą i omegą, 
nie było to jakieś sztubackie zakochanie,wręcz przeciwnie .szanowała Go, 
lubiałi z nim sie droczyc,chociaż nigdy nie wygrywała,Michał tez darzył 
ją wielką sympatią.Kiedyś Kajtak musiała jechac do Golubia,założyła skar
petki ,ktotką sukienkę,włosy splotła w warkocze z dużą kokarda i zapytała Go 
na ile lat teraz wygląda,na to Michał powiedział,ze jakby jeszcze zabrała 
lalkę to by miała 6-sc'lat ale lepiej zabrać smoczek to bedzie niemowlęciem. 
Innym razem,naturalnie była między nimi "stała wojna",Michał ją lubiał zacze
piać, powiedziała Mu,że jak się wojna skończy,a wujek będzie jechał na białym 
koniu w defiladzie,to ona pobiegnie za koniem,będzie szczekała,ugryzie konia 
i wujek spadnie bo koń sie spłoszy i będzie wstjrd,na to Michał a ja zejdą 
z konia,bo nie mam zamiaru dla twojej przyjemności spadać,złapią ciebie za 
kark,podniosę sukienką i wiesz co zrobię,oj to b|azie wstyd na całe miasto. 
Czsy były ciężkie,stale smutne wiadomości,Michał swoim humorem potrafił 
wprowadzić taki nastrój,źe się, odpoczywało,zapominało się o niebezpieczeństwie
0 trwodze,potrafił rozśnieszyc"wszystkich.Był /zawsze mile widziąnym gościem
1 to nie tylko u nas ale wszęazie gazie @o później spotykałam.Jednego wieczo~w«r 
ru opowi*5.ał nam jak będąc w szkole podchorążych mieli kolegą,który bardzo 
przestrzegał by nie używać wyrazów obcych i nie zasmiecac języka polskiego. 
Twierdził,że nie należy mówić zegarek tylko czasomierz,nie parasol tylko M 
deszczochron itd.wigc oni,zeby nie był to wyraz obcyfnazwali go„głupiogodek
a nie idiota.Jestem przekonana,ze był to pomysł Michała.Innemu wDorowemu 
podchorążemu,który zawsze wszystko miał w kostkę złozone,nigdy zacmej naga
ny nie otrzymał zrobili kawał,dowiedzieli się,ze w nocy będzie próbny alarm 
więc zdaniem Michała zarobili dobry uczynek,do butów nakładli mu słomy,kole
ga spóźnił sie na zbiórkę i od tego czasu był jeanym z nich.
Michał i Rekin po odprawie w Brodnicy przebywali na kwaterze u pp.Dulskich 
w Kruszynach.Hanka-Nowicka-Dulska ps.Iskra i jej siostra Basia ps.Danka były 
zająte przy gospodarstwie,Basia w kuchni sprzątała,miała miotłę^ i w pewnej 
chwili zobaczyła dużego szczura,nie wiele myśląc wypowiedziała mu wojnę na 
smierc i życie.Szczur stracił życie,wszyscy się z Basi śmiali z wypowiedzia- 
szczurowi wa&łto& na to Baska powiedziała,a co miałam robić,stał patrzył mi 
w oczy i śmiał ̂ i ę , więc musiałam mu udowodnić,ze ja tu jestem gospodynią. 
Michał odrazu narysował Basi karykatury z miotła^ i śmiejącego się szczura. 
Narysował "Order Szczurzej krwi11 dodał odpowiednie napisy i wręczył Basi. 
Zdawało by się,ze mały epizod w codziennym życiu a i to potrafił wykorzystać 
by wszystkich wprowadzić w ciobry humor.Ile razy Hanka i ja spotykamy się, 
a minęło od tego wydarzenia ^o lat,Basia już nie żyje a my stale to wspomi
namy.Dużo było takich zdarzeń.Jako przełożony Michał był wspaniały,byłam 
Jego kurierką blisko dwa%^g.ta.Wymagał obowiązkowości,wykonania Jego rozkazów 
nawet jak się cos zrobiło1,nigdy nie/ podnosił głosu,zawsze tłumaczył dlaczego 
trzeba tak a nie inaczej postępować.Pamiętam jak kiedyś kwaterował u nas i £  
dał mi rozkaz wyjazdu do Włocławka do Myszki^ssfiia łiaszówna,ul.Cyganka 13)
Było to zaraz na początku mojej pracy jako Jego kurierka.uhciałam Mu pokazać 
jak jestem sprytna,jak ja wszystko potrafią prędko załatwić.Pojechałam do 
Myszki i następnym pociągiem wróciłam.weszłam do domu dumna jak paw i o dziv>C> 
zamiast pochwały, Mi chał zaczał kręcic głow^ a miał &()tkie powiedzenie jeśli
zrobiło sie cos nie tak jak trzeba,"tu nie uniwersytst,tu trzeba myslec-. 
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nie wiedziałam co złego zrobiłam,przeciez ja sie tak fantastycznie spisałam. 
Michał zobaczył moje zdziwienie,i zapytał mnie,co sobie pomyśli ktos,kto może 
na mnie zwrócic uwag^.Wie przyjeżdża sie w odwiedziny i następnym pociągiem 
wraca,wi^c albo coś szmuglujg lub załatwiam jakiś interes.Musiałam mu przy
znać rację.więcej sianie -popisywałam".To był Michał jako człowiek,nigdy 
nie zbeształ, wiedziało sie,że zrobiło siej coś nie tak jak powinno,ale Michał 
zamiast bury,tłumaczył,wytykając bł|dy.Ostatecznie my nie mieliśmy żadnego
doświadczenia,nikt nie przechodził żadnych kursów,tu i tam otrzymało się / * / t > jakiś wskazówki a resztg,martw si| człowieku sam jak nie wpasc.Michał był
wspaniałym nauszycielem,spokojny,opanowany i na każdym kroku pomocny.
Michał ma olbrzymie zasługi w pracy konspiracyjnej,może nawet niezbyt doce
nione.Wraz z Andrzejem ^por.Jozef ulszewski) montowali siatkę^ przerzutowy 
Wiking do Szwecji.Po aresztowaniu Andrzeja i jego śmierci,prowadził dalej te 
prace przy pomocy drugiego dzielnego oficera,Morskiego,Mewa,Mściwój ^por.J. 
Bellau).początkowo siatka służyła do przerzucania do Szwecji ludzi spalonych. 
Później przerzucano zbiegłych z niewoli lotników polskich i alianckich. 
Utrzymywał stały kontakt z pastorem szwedzkim tzw.Kościół szwedzki lub Waza. 
master był opiekunem obywateli szwedzkich przebywających na Wybrzeżu a właści
wie był związany z wywiadem.Jego używano do przekazywania przez marynarzy 
wszelkich wiadomości wywiadowczych.Wywiad nie może istnieć bez łączności.
Michał montował linie kurierskie do nzeszy,miał bliski kontakt z Lombardem, 
prowadził w Podokrągu prace i rozmowy scaleniowe organizacji.jako szef v-ki 
wykorzystywał wszelkie możliwości w przerzucaniu członków Lom bardu do uG.
Był człowiekiem,który na wszystko zwracał uwag%.
pracowałam jeszcze w sklepie,zwrócił sią do mnie z prośba czy bym nie mogła 
postarać sj.̂  dla bardzo bliskiej dla Nie^o osoby o damski swetr ciepły.
Kupiłam ładne 2 swetry wełniane,wysłalismy je podając adres zwrotny Myszki.
Były one dla Jego narzeczonej,która wówczas bardzo chorowała.Kajtek naturalnie 
domyśliła sie,że jest to ktos" dla Niego bardzo bliski.Kiedyś jak zwykle 
Michał zaczął z Kajtkiem "wojnę słowną",mówiąc jej,że ona nigdy zamąż nie 
wyjdzie,bo si^ z Nim zawsze kłóci a kto chce mieć żonę_ kłótliwą,.Na to Kajtek 
powiedziała do Michała,żeby lepiej żadnych listów miłosnych nie wysyłał 
pocztą,bo jak Irena wykradnie z poczty to zaraz otworzST i bgdzie si^ śmiała.
Na to Michał jej powiedział,ze na poczcie nie wolno krasc listów.Kajtek jak f 
zwykle probowała wojn^ wygrać i powiedziała,zeby wujek wiedział ile ona listo^ 
juz wykradła i mamusia schowała je w drewutni.Michał odrazu sie zainteresował 
Poprosił by matka je przyniosła,przeczytał i kazał anonimy po przejrzeniu przez 
Ksawerego (por.Franciszek Bendig z-ca Stanisława mjr.J.Gruss,szef Il-ki KO 
a po aresztowaniu Stanisława w kwietniu 1944^ szef Il-ki KO} schowac,a listy 
adresowane do władz administracyjnych i wojskowych przekazać jaknajszybciej 
Ksaweremu,który tez czgsto u nas sie zatrzymywał jak przyjezdżał na odpra
wy do Torunia.Ja byłam zła na Kajtka,wówczas Michał powiedział mi,że to co 
jest nieważne dla laika,dla speca przedstawia wartość,można sią z tego duzo 
dowiedzieć.Ja myślałam,ze prowadzą mały sabotaż.utrudniając Niemcom życie.
Niby żartował ale na wszystko zwracał uwagę.Bardzo dużo od Niego sie nauczy-^ 
łam.Nigdy nie robił wymówek,zawsze spokojny i opanowany,zawsze gotów wytłuma***- 
czyc.dac wskazówki i rady. <
Michał zginął 12-9-1944r majac 3o lat.Wszyscy,którzy Go znali pogrążeni byli 
w ciężkiej żałobie,w Kruszynach bano sie powiedzieć o tym Babci(Zofia Gadomska, 
matka p.Dulskiej^Michał był dla Niej wzorem Polaka i człowieka,zawsze w y r a ż a j  
si^ o Nim w samych superlatywach.W Brodnicy,Toruniu,Bydgoszczy i gdziekolwiek 
Michała znali,każdy był przygn|biony.Biedna Kajtek jak się o tym dowiedziała 
to tak rozpaczała,że matka bała sie o nią.Nie można ją było uspokoić.f 
Zginęł wielki Po lak, patriota bez reszty oddany walce o Polska^ i Wolność.
Oby każdy,kto spotka sie ze wzmianka o Michale,dzielnym Oficerze.schylił 

głowg i pomyślał,źe wolność" sama nie przychodzi,o nią trzeba walczyć i łjłt̂ j 
walce stracił życie najdzielniejszy Oficer Okrggu Pomorze,nie tylko oficer 
ale^ bardzo wyrozumiałym człowiek,dobry nauczyciel w pracy konspiracyjnej 

gosc niebezpieczny ale zawsze mile przyjmowany i powszechnie łubiany.
Cześć Jego pamięci.
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tyk ?Przypomniał mi się, jeszcze jeden epizod tak bardzo charakterystyczny,
Michał potrafił si^ świetnie maskować.
W czasie wielkich aresztowań na terenie pomorzą wiosny 1944^ u nas w domu 
przy ul.Złtej 3 ukrywał się k-dt KO płk.Jan Palubicki,z Bydgoszczy, Michał 
przywiózł Mari| (Jadwiga Berucka),któr^ szukało^Gestapo.Miałam umowione 
spotkanie z Michałem w Włocławku,miałam pojechac ao Myszki i ona mi powie 
gdzie mam spotkać Michała.Myszka powiedział bymtf'«9-tej była na szosie 
i tam Michał mnie spotka,Była niedziela Wielkanocna,piękny dzień,ciepło, 
szłam wolno.zbierałam sasanki,które juz ładnie kwitły.Nigdzie nie było śladM 
Michała.Przede mna prowadził rower jakiś stary obszarpany i brudny dziad.
Płaszcz miał podarty przewiązany sznurkiem,buty podarte i brudne,zabłoco
ne , zarośnięty .prowadził rower opierając si^ na rowerze.
Chciałam go minac,bo szedł bardzo wolno.Popatrzyłam na dziada,miał okulary 
w drucianej oprawie.szalik koło szyji zasłaniał częśc twarzy.Wygladało 
jak by wracał z pracy.Kiedy go minęłam,usłyszałam "dzień dobry liwEi",był 
to Michał,oddał mi paczuszkę z pieniędzmi,która miałam oddać Januszowi 
oraz poczty z KG.która^ przywiezli kolejarze dla riekina.Zaczął mnie wypy
tywać o wiadomości z Bydgoszczy ,pomiewa*z poprzedniej soboty byłam u Jakuba \ 
(Leszek BiałyJ,w tym momencie Michał powiedział do mnie "nie znamy się".
Ja zeszłam z drogi,na wszelki wypadek położyłam paczuszkę pod krzakiem
i wolno idąc zbliżałam sie do Michała.Przy Nim stał policjant.wyzywał Go 

od polskich swin,bałam si<=,źe zacznie Michała bic.Z uroczym uśmiechem 
zbliżyłam się do policjanta,miałam na sobie mundur pocztowy i oznakę, BBM, 
p— okazałam palcem ,ze Michał mai(kuku na muniu.Powiedziałam mu,że ma "eins # 
weg und zwei zuruck",policjant zapytał mnie czy mnie molestował.Odpowie
działam,ze nie,tylko całąii drogę sobie podśpiewuje i sam do siebie rozmawia. 
Policjant jeszcze wymysił,a Michał powiedział "panoczku nic nie rozumie".
Niemiec zaczął mowie do Michała po polsku,że Mvjobije polski pysk itd.
Nie wiedziałam co robić,zaczęłam siê  do Szwaba wdzięczyć,mówiąc, że ten 
stary oberwaniec nadaje sig tylko do roboty." Niemiec zwrócił sie ao Michała- 

- że jeśli jeszcze raz nie zdejmie czapki z zawszawionego łba to zobaczy.
Michał zdj^,ł czapkę.,ukłonił sie nieomal do samej ziemi i powiedział "panoczlCw 
zeby jo wiedzioł co to pon władza jedzie to ja bym 2 rozy copke zdjon,jo 
mysloł co to pon leśniczy jadom"
Szwab jeszcze się kilka razy odgrażał,ja się do niego uśmiechałam,ale te 
zyczenia pod jego adresem jakie miałam w sercu napewno nie chciał,by się. 
spełniły.Kazał Michałowi "zawszawionemu Polakowi znikać z oczu,bo jeszcze 
jakiś polskie wszy mu zostawi| Michał wolno się, oddalał,ja nadal wdzięczyłam 
sie do policjanta,umówiłam się z^nim do kina,kiedy Michał juz był bezpie
czny .powiedziałam,ze juz muszę, isc bo o 12-tej mam dyżur i nie chcę się 
spóźnić a spotkamy się o 18-tej przed kinem.Niemiec wsiadł na rower i poje
chał ja mu kiwałam,kiedy znikł za zakrętem,zabrałam moją, paczuszką^ i dogo
niłam Michała,wówczas powiedział mi,ze to jego przedwojenny kolega,prze
siaduje Jego rodzinę.Prosił by o tym zajściu nie wspominać Myszce.
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OSTATNIA WALKA "MICHAŁA" 1 /" L .u .

/ Konfabulacja/ 2y/̂ /

Był wczesny, pogodny ranek 13 września 1944 roku. Nad polami i 
lasami Ziemi Michałowskiej wisiały zanikające lekkie mgły, rozwie
wane nieźle jeszcze przygrzewającym słońcem odchodzącego lata.

3/Po krótkiej żołnierskiej rozmowie z "Wichrem" w jego aktualnej 
kwaterze w Nowej Wsi koło Chrostkowa Michał ruszał w daleką drogę 
do Generalnej Gubernii. Niestety ani ta rozmowa ani rozhowory z 
z samym sobą nie rozproszyły gorzkiego osadu w jego sercu, zalega
jącego tam od czasu zaistnienia rozbieżności między nim a kierow
nictwem pomorskiej konspiracji, dodatkowo zaognionych czerwcowymi, 
pisemnymi wyjaśnieniami Michała.

No i w końcu ten rozkaz "Groma" nakazujący ewakuowanie się
z terenu. Wychodziło na to, że w ocenie Dowództwa stał się elemen
tem ryzyka dla bezpieczeństwa Organizacji. Michał nie w pełni zga
dzał się z taką opinią, ale chociaż z natury przekorny zawadiaka, 
w zdyscyplinowany sposób podporządkował się decyzji szefów.
Rozkaz to rozkaz ! Ostatecznie i tam, w sercu kraju, toczy się 
również walka, bardziej otwarta i może nawet skuteczniejsza.

A zatem w drogę ! Jeszcze raz rzucił okiem na mapę sztabową : 
pojedzie polnymi, bocznymi drogami, trzymając się możliwie z dala 
od szos, na których łatwo było nadziać się na patrol "Jagdkommando". 
W głowie wytyczył sobie trasę przez Chrostkowo, Janiszewo, Lubówiec, 
Chodorążek, Karnkowo i omijając Skępe dalej na Ligowo, Mochowo, 
ku granicy.

Przy płocie czekał już wjerny stalowy wierzchowiec, wysłużony ro
wer, na którym Michał przemierzył setki kilometrów w konspiracyjnych 
podróżach. Grat ten nieszczególnie nadawał się do pokonywania piasz
czystych terenowych dróg, zwłaszcza że zużyte łożysko piasty tylnie
go koła "przepuszczało"; wydając przy tym charakterystyczne, głośne 
zgrzyty. Żywił jednak nadzieję, że dotrze na nim do celu.

Jeszcze raz sprawdził rewolwer i zatknął go z tyłu za pasek spod
ni. Następnie dotknął kieszeni marynarki na piersi, w której miał 
fałszywy Ausweis oraz wystawione na oryginalnym, urzędowym formula
rzu zaświadczenie o zatrudnieniu jako kontroler mleka. Kilka takich 
formularzy wykradł niedawno z Tierzuchtamtu w Toruniu i dostarczył 
mu na jednej z kwater "Wichra" w Osieku koło Rypina, młodszy konspi
racyjny kolega Tadeusz-^. Ten drugi zwłaszcza dokument powinien 
dodać mu pewności przy nieuniknionych legitymowaniach w niebezpiecz
nej wyprawie o - 2 -

C' v& 3 *  X! ą
2 * u m & ł____ i*
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W tym samym czasie w Skępem, po krótkiej rutynowej odprawie 
ruszały przeczesujące od kilku dni teren patrole "Jagdkommando". 
Jeden w składzie dwóch żandarmów otrzymał na dziś zadanie spene
trowania trójkąta Skępe - Janiszewo - Lipno.

Po mozolnym pedałowaniu po zakurzonych drogach patrol dotarł do 
północnego skraju kolonii Lubówiec. Przed zjazdem do Janiszewa żan
darmi zatrzymali się dla odpoczynku przy ostatniej zagrodzie po le
wej stronie drogi. Szukając cienia wprowadzili rowery w wiodący do 

podwórza, ogrodzony i ocieniony drzewami sadu dojazd. Rowery oparli
o płot, zdjęli hełmy i otarli pot z czoła. Po chwili zapalili pa
pierosy i spokojnie delektowali się niebieskim dymkiem, a na pier
siach mundurów "feldgrau" matowo lśniły półkoliste, żandarmskie 
"ryngrafy".

Po chwili na ganku domu pojawiła się młoda kobieta i niespiesz
nie weszła do sadu, sprawdzić, jak schnie rozwieszone rankiem pranie.

Po wypaleniu papierosów żandarmi poczuli pragnienie i już zbie
rali się wejść na podwórze, żeby zapytać gospodynię, czy jest maślan
ka li±> kwaśne mleko, gdy od drogi dobiegł ich zgrzyt zdezelowanego 
roweru.

Był to Michał, który przy zdradzieckim akompaniamencie prze
puszczającego suportu wspinał się od strony Janiszewa ku rozproszo
nym zagrodom Lubówca. Gdy znalazł się o kilkanaście metrów od pierw
szej z prawej strony zagrody, z opłotków wyszli nagle na drogę obaj 
żandarmi. Idąc powoli w kierunku Michała jeden z nich ujął karabinek 
w pozycji do strzału, a drugi wrzasnął : "Halt, stehen bleiben ! 
ihre Papiere !"

Zaskoczony Michał, chcąc zyskać na czasie i ocenić sytuację 
oraz zmylić przeciwnika, powoli, jak w zwolnionym filmie sięga lewą 
ręką do kieszeni marynarki i podaje swoje "dobre" papiery. Gdy Nie
miec mimó tego zaczyna go obmacywać^ Michał błyskawicznie wyszarpuje 
z za pleców rewolwer i dwoma strzałami kładzie trupem rewidującego 
go żandarma.

W tym momencie drugi żandarm, widocznie doświadczony w walkach 
leśnych - podbija Michałowi z tyłu kolana, Michał przewraca się 
strzelając dalej w pozycji leżącej, ale już niestety nieskutecznie.
Ten drugi żandarm strzałem z k b k zabija z odległości dwóch met
rów leżącego na ziemi Michała !

x/ " Stać, nie ruszać się ! dokumenty !"
-  3 -
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W dzwoniącej po strzałach ciszy wrześniowego południa coraz 
wolniej obraca się koło przewróconego roweru. Spod uspokojonych 
już ciał rozchodzą się w piachu <. drogi szkarłatne plamy* W sadzie 
szeleszczą jesienne liście, potrącane przez biegnącą ku domowi, 
przestraszoną kobietę.

Ocalały żandarm wbiega na podwórze i klnąc głośno wali kolbą 
w zaryglowane drzwi sionki : "Wagen und Pferde, einspannen, sofort!"

Tak w nierównej walce zginął Michał. Ryzykowną decyzję natarcia 
musiał podjąć samotnie. Prawdopodobnie liczył na to, że jadący wO /
pewnej odległości za nim starszy kolega "Pikar" jest wystarcza
jąco blisko i zdąży go wesprzeć w starciu. Niestety Pikar nie włą
czył się do walki i usłyszawszy strzelanine, zrejterował.

Na cmentarzu w Skępem, w pobliżu prawej, bocznej furty 
znajduje się grób Bohatera. Na skromnej płycie widnieje 

napis oraz epitafium :

Kpt. Henryk Gruetzmacher 
Żołnierz Armii Krajowej 

Ps. "Michał” , "Marta"
Kawaler Orderu Virtuti Militari 

odznaczony dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych 

ur.dnia 19.7.1913 
poległ dnia 13*9.1944

"A jeśli komu droga otwarta 
do nieba, to tym co służą

Ś. P.

Oj czyźnie"

Tadeusz Glapiński

Warszawa, maj 1995 r.

x/ "Wóz i konie, zaprzęgać, natychmiast !"
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1/ Henryka, Stanisława Gruetzmachera 
2/ na podstawie :

a/ biogramu w Leksykonie "Konspiracja pomorska 1939-1947" 
str. 60 - "Henryk, St. Gruetzmacher" 

b/ relacji w liście płk. J. Pałubickiego do Eugenii Polskiej 
z dnia 15.12*1968, /fotokopia w APAK - Toruń/ 

c/ rozmów z p. Jadwigą Tężycką z Chrostkowa 
p. Rumińskim z Makowca 
p. Ma,rć<VYvyią D A M A z Y C H z Lubówca 

d/ własnych wspomnień autora z konspiracyjnej współpracy z 
Michałem w trakcie jego przyjazdów do kwaterującego w 
Osieku k/ Rypina w okresie wiosna - Sierpień 1944 r. 
płk. J. Chylińskiego - "Wichra". /Fotokopie relacji z dn.
3 » 1 1 * 1 9 9 3  i 1 8 . 1 . 1 9 9 4  w teczce osobowej autora w APAK-Toruń/, 

e/ wspomnienia o Henryku Gruetzmacherze w Biuletynie Fundacji 
APAK - marzec 1994  r. Nr. 1 / 2 1 / 9 4

3/ ppłk. Józefem Chylińskim 
4/ płk. Jana Pałubickiego 
5/ autor konfabulacji
7/ niniejsza konfabulacja została włączona do maszynopisu wspo

mnień z życia autora 
8/ Pseudo wg. relacji płk. J. Pałubickiego /odsyłacz 2/b/ - 

przez autora konfabulacji nierozszyfrowane.
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Warszawa, dn 10 czerwca 1955 V

N O T A T K A  , ' }I,/U
Po napisaniu konfabulacji nt. okoliczności śmierci H. Gruetzmachera 
byłem w dniu 5 czerwca 1395 r. jeszcze raz na miejscu tego zdarzenia
i przeprowadziłem uzupełniający wywiad z p. Marianną D a m a z y c h j  
która oświadczyła, że przebieg walki zna z relacji p. G r u d z i ń- 
s. k i e j, naocznego świadka, która wprawdzie jeszcze żyje, ale z 
powodu daleko posuniętej demencji starczej nie jest już w stanie sen
sownie wypowiadać się*
Obecny przy rozmowie zięć p„ Bamazych przytoczył zasłyszaną wersję, 
że rzekomo po strzale Michała do rewidującego go żandarma, ten os
tatni, śmiertelnie zraniony, szukając oparcia, zwalił się na Michała
i razem upadli na ziemię. Wtedy drugi żandarm błyskawicznie wykorzys
tał tę sytuację i z bardzo bliskiej odległości, celując w głowę z 
kbk, zastrzelił Michała.
Przy przekazywaniu konfabulacji w AP AK w Toruniu, w rozmowie z p*
H* Marcinkowską w dn* 6*6*1395 przytoczyłem tę / nieco odmienne, od 
opisu płk. J. Pałubickiego/ 'wersję, na co p. M., że wg.jeszcze innej 
wersji Michał miał strzelać przez płaszcz, co również niezupełnie 
zgadza się z opisem w konfabulacji.
W wyniku tych rozważań doszliśmy do wspólnego wniosku, że każda z * 
tych wersji jest prawdopodobna, a ponieważ f a k t y c z n a  nie 
jest już do stwierdzenia, można spokojnie pozostawić tę, która zosta«* 
ła opisana w konfabulacji.
Kreowanie takich 'wymyślonych wizji, budowanych z fantazji lub w ana
logii do widzianych filmów lub produkcji telewizyjnej,może jeszcze 
trwać dłuższy czas, gdyż, jak słusznie pisze W. Jastrzębski na str. 
211 pracy pt. nArmia Krajowa na Pomorzu1’- Toruń 1393 s 
” ...czas zrobił swoje i obok procesu zapominania pojawiły się w 
pamięci dwiadkow elementy własnych przeżyć, przemieszane z tzw. 
wiedzą pozaźródłową* zaczerpniętą-z przeczytanych książek* obej
rzanych filmów lub zasłyszanych opowieści*.
Twórczość tego typu będzie się jeszcze pojawiała w miarę przeradza* 
nia się nie w pełni udokumentowanych zdarzeń w legendy.

Tadeusz Glapiński

< £ v  j l S . M y A O O H * .  -  m > A
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HENRYK GRUETZMACHER 
(1913— 1944),
działacz konspiracyjny, szef 
Oddziału Łączności Pomorskie
go Okręgu Armii Krajowej

Henryk Gruetzmacher urodził się 13 lipca 1913 r. jako syn  
K azim iery z Czyżewskich i W łodzimierza. Przypuszczalne m iej
sce urodzenia: Wiatka w  Rosji. Pomimo pochodzenia niem iec
kiego ze strony ojca rodzina pielęgnowała tradycje polskości, 
odznaczała się też dużą aktywnością społeczną i zawodową. Re
jony K ujaw do dziś zachow ały dowody działalności Gruetz- 
macherów.

Ojciec Henryka Gruetzmachera, z zawodu inżynier, przeniósł 
się z Rosji na teren W olnego Miasta Gdańska, gdzie podjął pra
cę w kolejnictw ie. Później udał się wraz z żoną do Poznania, 
gdzie oboje zmarli po drugiej wojnie światowej.

H. Gruetzmacher ukończył Gimnazjum Polskie Macierzy 
Szkolnej (rocznik II/III —  1933 r.) w  Gdańsku, następnie zaś, 
około 1933 r., podjął studia wyższe na W ydziale Rolniczo-Leś- 
nym  U niw ersytetu  Poznańskiego. Służbę wojskową odbył 
w  Szkole Podchorążych R ezerw y A rtylerii Konnej w e W łodzi
mierzu W ołyńskim. Przed w ybuchem  w ojny H. Gruetzmacher 
miał stopień podporucznika.
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Ukończywszy studia, rozpoczął pracę w majątku Chrząszczew- 
skich w Broniewkach pod Rafrejowem, w charakterze admini
stratora. Majątek ten graniczył z w łasnością stryja Henryka —  
senatora Kazimierza Gruetzmachera.

Podczas kampanii jesiennej 1939 r. ppor. H. Gruetzmacher 
dowodził baterią artylerii konnej. Bateria ta prawdopodobnie 
wchodziła w  skład Arm ii „Pomorze”, a następnie dotarła do 
Brześcia n. Bugiem, Tam nastąpiło jej rozbrojenie przez Arm ię 
Czerwoną. W tym  czasie bateria stoczyła w iele potyczek z w oj
skami niemieckim^. Szczególną brawurą odznaczał się H. Gruetz
macher, , .

Po zakończeniu kampanii 1939 r, Ii. Gruetzmacher powrócił 
do Broniewek i kontynuow ał swoją pracę. Z konspiracją pod
ległą rządowi polskiem u na em igracji —  Związkiem W alki Zbroj- 
nej-Arm ią Krajową, związał gię bardzo szybko, bo już co naj
m niej od 1940 r. K orzystał wówczas z, kw atery W. Zielińskiego. 
Przes; pew ien czas zam ieszkiwał we w si Józefów (gmina Bąd
kowo) u  S- G radow skiego., Posługiw ał się nazw iskiem  Henryka 
M aciejewskiego. W ystępował także jako W ikliński. Posiadał też 
dokum enty na inne nazwiska: Burski, K ozłowski, Greątberger 
(przerobione z prawdziwego). W podziemiu znany był jako „Mi
chał” („Michał D uży”) i „Marta”. Podziemna działalność zm u
siła go do porzucenia pracy. Na przełom ie 1941/1942 r. w ym el
dował się z Broniewek i oddał się całkowicie pracy konspira
cyjnej w  Komendzie Okręgu Pom orskiego ZWZ-AK. Początkowo 
(do marca 1942) pełnił funkcję szefa Oddziału V —  łączności 
konspiracyjnej. Rejon jego działania obejm ował teren Torunia—  
—Bydgoszczy— Gdyni. W sprawach służbowych pozostawał 
w  stałym  kontakcie z kom endantem  Podokręgu Półnoęnego  
J . Olszewskim  („Andrzej”). Miał sw oje punkty; i kw atery za
równo w  Toruniu, Bydgoszczy jak i Gdyni.

Jesienią 1942 r. Podokręg Północny został rozbity przez gesta
po, a jego komendant J. O lszewski, aresztowany, popełnili samo
bójstwo. H. Gruetzmacher przejął w ięc komendę Podokręgu. 
Odbudował strukturę organizacyjną, w  tym  najw ażniejsze jej 
elem enty: siatkę wywiadowczą, siatkę łączności z zagranicą do 
Szw ecji i siatkę łączności w ew nętrznej. Po aresztowaniu  
w  1944 r. szefa łączności K om endy Okręgu Pomorze G. Olsze w -
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skiego („Gracjan”, „Willi”) H. Gruetzmacher powrócił na swoje 
poprzednie stanowisko. Praca w pionie łączności pokrywała się 
ściśle z pracą wywiadowczą. Stąd zainteresowania H. Gruetzma
chera zagadnieniem wywiadu. Ze względu na specyficzne wa
runki Pomorza także i komórki nie będące stricte wywiadowczy
mi prowadziły obserwację okupanta (wojskową i polityczną). 
H. Gruetzmacher usprawnił łączność z partyzantką, jak i ośrod
kami miejskimi. Terenem działalności stało się nieomal całe te
rytorium Pomorza. W celu zbierania materiałów wywiadow
czych sięgał do Szczecina, Gdyni, Malborka, Kwidzyna. Utrzy
mywał kontakty tak z Komendą Okręgu Pomorskiego AK, jak
i z siecią istniejącą teoretycznie poza Okręgiem, na przykład 
z ofensywnym wywiadem dalekosiężnym Komendy Głównej AK, 
oznaczonej kryptonimem „Lombard”. Uczestniczył w  odprawach 
Komendy Okręgu. Miał powiązania z tzw. pruską linią prze
rzutową do Szwecji. Z jego polecenia I. Jagielska — „Ewa” 
(obecnie Nowak) jeździła do Gdyni do J. Belaua po meldunki 
wywiadowcze. H. Gruetzmacher interesował się nie tylko w y
wiadem wojskowym, ale i politycznym, na przykład dotyczą
cym obozów koncentracyjnych. Współdziałał także z akcją „N” 
prowadzoną w Tczewie (propaganda defetystyczna wśród Niem
ców). Z racji zajmowanego stanowiska stykał się z wieloma oso
bistościami z pomorskiej konspiracji: J. Grussem (ps. „Stani
sław”), A. Bruskim (ps. „Grab”), J. Chylińskim (ps. Kamień”).

Groźba dekonspiracji sprawiła, że zaczęto zastanawiać się nad 
ewentualnym przerzuceniem H. Gruetzmachera do Generalnego 
Gubernatorstwa. Sprawy te załatwiał m.in. jego krewny 
J. W. Zieliński. Do przerzucenia jednak “nie doszło. H. Gruetzma
cher zginął 13 września 1944 r. w  potyczce z patrolem żandar
merii pod wsią Makowiec^- l u j l j ?  ‘j r j r ,  t  t,' v -J i i

Poglądy H. Gruetzmachera zbliżone były do ideologii Stron
nictwa Narodowego. Jego samego cechowała niezwykła lojalność 
wobec ludzi, z którymi współpracował. Zajmował bezkompro
misową postawę w walce z okupantem hitlerowskim. Ofiarny, 
tolerancyjny wobec osób zajmujących odmienne stanowisko, 
zawsze starał się pomagać innym. W sprawach koncepcji Polski 
powojennej nie miał skrystalizowanych poglądów. Uważał je-
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L Gruetzmacher Henryk Stanisław ps. „Mi
chał”, „Marta”, „Duży Michał”, przybr. nazw. 
„Peter Birow”, „Edward Frobe”, „Henryk Macie
jewski”, „Henryk Wikliński”, „Burski”, „Tadeusz 
Kozłowski”, „Henryk Greatberger” (1913-1944), 
członek Sztabu KO AK Pomorze.

Urodzony 2 V II1913 r. w Jarosławiu n/Wółgą; 
syn Włodzimierza i Kazimiery z d. Czyżewskiej. 
Rodzina Gruetzmacherów pochodzenia niemie
ckiego uległa spolonizowaniu i zamieszkiwała na 
Kujawach. Ojciec — inżynier powrócił po I wojnie 
światowej do Polski i kontynuował pracę w kolej
nictwie na terenie Wolnego Miasta Gdańska, 
a później w Poznaniu. Henryk ukończył w 1933 r. 
Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdań-

sku i rozpoczął studia wyższe na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznań
skiego. Służbę wojskową odbywał w okresie od 19 IX 1933 r. do 29 VI 1934 r. w 
Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim i ukończył 
w stopńiu kaprala podchorążego. Otrzymał w 1934 r. przydział do 15 Wielkopol
skiego Pułku Artylerii, a następnie w 1938 r. do 3 baterii 17 pal w Gnieźnie, miano
wany podporucznikiem rezerwy. Brał udział w ćwiczeniach wojskowych w 15 pal 
latem 1936 i 1938 r. Uzyskał bardzo dobrą opinię z Samodzielnego Referatu 
Informacyjnego przy DOK VII (Poznań) i dowódcy dyonu z 1938 r. w zakresie 
kwalifikacji wojskowych. We wrześniu 1938 r. rozpoczął pracę w majątku Chrząsz- 
czewskich w Broniewkach pod Radziejowem (graniczył on z własnością stryja 
Henryka Kazimierza Gruetzmachera — przedwojennego senatora). Zmobilizowany 
w stopniu por. rez. w końcu sierpnia 1939 r. dowodził podczas kampanii jesiennej 
baterią artylerii konnej, wchodzącej w skład Armii „Poznań” (według innych prze
kazów w 17. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Armii „Poznań”). Dotarł z jednostką 
do Brześcia n/Bugiem, gdzie został rozbrojony przez Armię Radziecką. Po zakoń-
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czeniu walk w 1939 r. powrócił do Broniewka i kontynuował pracę administratora. 
Od 1940 r. związany z ZWZ. Korzystał wówczas z kwatery Wiesława Zielińskiego 
w Łowkowicach, pow. nieszawski. Na przełomie 1941/1942 r. wymeldował się 
z Broniewka i przeszedł całkowicie do pracy podziemnej. Przez pewien czas jako 
„Henryk Maciejewski” mieszkał we wsi Józefowo u rolnika Stanisława Gradowskie
go. Do marca 1942 r. pełnił funkcję szefa Wydziału V K (Łączności Konspiracyjnej) 
Kmdy Okręgu Pomorskiego ZWZ-AK. Rejon jego działalności obejmował teren 
Toruń-Bydgoszcz-Gdynia. Pozostawał w stałym kontakcie z kmdtem Podokręgu 
Morskiego (Północnego), kpt. cz. w. Józefem Olszewskim ps. „Andrzej”. Po 
aresztowaniach jesiennych 1942 r. objął po „Andrzeju” funkcję kmdta Podokręgu 
Północnego. Odbudował strukturę organizacyjną, w tym sieć wywiadu, łączności 
z zagranicą w ramach komórki „Viking” Kmdy Okręgu oraz łączność wewnętrzną 
Okręgu. W marcu 1944 r. nakazał Alfonsowi Jarockiemu ps. „Juhas” zorganizo
wanie Inspektoratu Chojnicko-Tczewskiego. Po aresztowaniach szefa Łączności 
Okręgu por. rez. Gustawa Olszewskiego ps. „Gracjan”, powrócił na swoje poprzed
nie stanowisko. Usprawnił łączność z partyzantką i z ośrodkami miejskimi oraz 
siatkę wywiadowczą (wywiad wojskowy i polityczny). Terenem jego działalności 
stało się niemal całe terytorium Pomorza: Szczecin, Wybrzeże Gdańskie, Malbork, 
Kwidzyn, Bydgoszcz, Toruń. Współpracował ściśle z „Lombardem” (siecią wywiadu 
dalekosiężnego KG AK). Z jego polecania kurierka KO Irena Jagielska (zam. 
Nowak) jeździła do Gdyni do Jana Belaua po meldunki wywiadowcze (m.in. plany 
prototypów łodzi podwodnych). Zbierał informacje o charakterze wojskowym jak i 
ogólnym, np. wiadomości o obozach koncentracyjnych. Współdziałał z akcją „N” 
prowadzoną m.in. w Tczewie i na Kujawach. Prowadził rozmowy scaleniowe z orga
nizacjami konspiracyjnymi działającymi na Pomorzu, m.in. ze Związkiem Jasz
czurczym i Narodowymi Siłami Zbrojnymi, „Mieczem i Pługiem”, Polską Armią 
Powstania i Tajną Organizacją Wojskową „Gryf Pomorski”. Na rozkaz kmdta 
Okręgu ppłk. Jana Pałubickiego (nr rozkazu Kmdy Obszaru 118/IV z 10 V 1944 r. 
w nawiązaniu do rozkazu Centrali nr 331 z dnia 11/12 IV 1944 r.) przygotował 
raport wyjaśniający nieporozumienia scaleniowe linii AK-TOW GP. Raport ten 
wysłał do Warszawy z pewnym opóźnieniem. W piśmie z 30 VI 1944 r. pisał: 
„Opóźnienie odpowiedzi naszej spowodowały wypadki marcowe [aresztowania] i 
związane z tym trudności łączności terenowej”. Stał na stanowisku podporządko
wania całej konspiracji jednemu ośrodkowi decyzyjnemu. W innym piśmie n.t. 
scalenia z końca maja tego roku wspominał: po co więc dyskutować zamiast 
podać sobie ręce i wspólnie walczyć”. Brał udział w odprawach Kmdy Okręgu np. 
odbywającej się w początkach sierpnia 1944 r. w Brodnicy z udziałem nowego 
kmdta Okręgu, mjr. Franciszka Trojanowskiego, szefa Sztabu, kpt. J. Chylińskiego, 
ppłk. J. Pałubickiego i kpt. cz.w. Franciszka Bendiga. Grożąca Gruetzmaeherowi 
dekonspiracja sprawiła, że zaczęto zastanawiać się nad ewentualnym jego przerzu
tem do Generalnego Gubernatorstwa, co miał załatwić W. Zieliński. Do przerzuce
nia jednak nie doszło, ponieważ zginął on 12 IX 1944 r. w potyczce z patrolem 
żandarmerii w Lubówcu pow. Lipno. W piśmie z 30 września Trojanowski pisał do 
Chylińskiego w dopisku do tego listu: „Po napisaniu tego listu dowiedziałem się o 
wypadku Michała. Jestem do głębi wzruszony. Człowiek tej miary. Nie znajdziemy 
prędko godnego następcy. Trzeba Michałowi dać co najmniej KZ. Czy pan wie coś
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/»/£o jego rodzinie, czy dopomagać pieniężnie? Jeśli tak — proszę przesłać rodzinie 
tyle, na ile na razie stać. Proszę podać mi bliższe szczegóły — jeśli są znane”.

Odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari V kl., dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (według oświadczenia szefa 
Sztabu J. Chylińskiego).

Nie był żonaty — wskutek jego śmierci nie doszło do ślubu z Janiną Skibińską, 
zamieszkałą w Gnieźnie.

AMSt., Rei. Grussa J. (mps), życiorys Gruetzmachera H. opr. przez Zielińskiego J. W.; 
CA W, Akta personalne, sygn.: 1784; AP AK, Akta Okr. Pom. AK, sygn. 6, (mps w zbio
rach autora), T.: Gruetzmacher H., liczne wzmianki w innych teczkach osobowych; Mel- 
dunki Pomorskiego Okręgu AK (fragmenty, odpis z AUOP); C h r z a n o w s k i  B., 
Gruetzmacher (1913-1944), działacz konspiracyjny, [w:] Zasłużeni Pomorzanie..., s. 86-90 
(tu błędna data i miejsce urodzenia 13 VII 1913, Wiatka); K o m o r o w s k i  K, 
Leksykon..., (tu dwie wersje i daty śmierci: połowa lipca i 13 IX 1944 r.).

Bogdan Chrzanowski

______________________ Z__________________________________
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Rok 1944

Tragiczna śmierć ,k ic h a ła ”

Nowa fala aresztowań, jaka miała miejsce wiosną i latem 1944 r. 
wymusiła reorganizację Podokręgu, Inspektoratów i Obwodów. Także 
Obwód Lipno wymagał uzupełnień. W sztabie KO zdecydowano, że 
za bezpieczeństwo pobytu dowódców na tym terenie odpowiedzial
ną będzie „Ryśka”. Plan całego spotkania był szczegółowo omawia
ny w Toruniu z Józefem Chylińskim ps. „Rekin”, Henrykiem Gruetz- 
macherem ps. „Michał” i B. Pietkiewiczem ps. „Żbik”, i przez nich 
zatwierdzony. Ustalono kwatery dla dowódców, osób dojeżdżają
cych i doprowadzanych na odprawy, wyżywienie, łączność, prze
wodników, godzinę przyjazdu, zabezpieczenie tras przejazdu i kwa
ter, sposoby kamuflażu i wiele innych szczegółów. „Ryśka” wszyst
ko precyzyjnie przygotowała i omawiała każdy szczegół z osobami 
odpowiedzialnymi za poszczególne zadania.

Kwaterę dla dowódców wyznaczono u Grabowskich w Wymyśli- 
nie, w bliskim sąsiedztwie rodziny Sobocińskich. Gospodynią domu
i zaopatrzeniowcem była Agata, matka gotowała, Halina i Regina 
były łączniczkami, ojciec i Tadek Klemasz prowadzili obserwacje na 
kolei. Cały dom podporządkowano potrzebom dowódców. W pobli
skim domu u Michała Korykory i Pawła Głodka były kwatery dla 
osób dojeżdżających na odprawy. Na całej trasie dojazdu wyznaczo
ne zostały łączniczki do przeprowadzenia jadących rowerami do
wódców. Miały się one zmieniać w określonych punktach, a dla 
bezpieczeństwa cała trasa przejazdu była obserwowana. Przyjecha
li jednak inną trasą niż ta, którą szczegółowo omawiali i zatwier
dzili: nieco wcześniej przyjechał „Rekin” z Brodnicy, natomiast 
„Michał” z łączniczką „Ewą” Ireną Jagielską83 (po mężu Nowak) 
z Dobrzynia84. Codziennie wieczorem „Ryśka” uczestniczyła w na
radach i odprawach. W tym czasie została mianowana komendant
ką WSK Inspektoratu Włocławek. „Michał” przekazał jej kontakty

Patrz NB.
Relacja „Ewy” Ireny Jagielskiej-Nowak.
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i adres dotychczasowej komendantki Zofii Rasz85 ps. „Myszka”, za
mieszkałej we Włocławku (Maryłka nie wie, co było powodem pod
jęcia takiej decyzji). Do Wymyślina dojeżdżało też wiele osób. 
W małej miejscowości obcy ludzie łatwo zwracali uwagę. Należało 
zastosować kamuflaż. W domu Grabowskich było wiele dziewcząt. 
Kręcący się wokół nich młodzi ludzie, z którymi flirtowały i space
rowały, to zjawisko niewzbudzające niepotrzebnych podejrzeń. 
W tym celu zaproszono też z Torunia kuzyna służącego w wojsku 
niemieckim i w tym czasie przebywającego na urlopie' Przyjechał 
w mundurze i ostentacyjnie spacerował z kuzynkami w pobliżu 
domu. Codziennie po pracy Marylka była u dowódców, często pro
sili ją o opiniowanie osób przewidzianych na poszczególne stanowi
ska i bardzo się z jej zdaniem liczyli.

12 września dowódcy „Rekin” i „Michał” wyjechali bez uprze
dzenia i ponownie inną niż ustaloną wcześniej trasą. Poprzedniego 
dnia wieczorem „Ryśka” jak zwykle była u nich i nie zapowiedzieli 
swego wyjazdu. Skończyło się to tragicznie. Pod Lubówkiem na
tknęli się na patrol żandarmów, którzy zażądali dokumentów. Doszło 
do wymiany strzałów. „Michał” został zastrzelony, a jeden z żandar
mów ciężko ranny. W ręce żandarmów wpadł rower „Michała”, 
w którego kierownicy były ukryte dokumenty dotyczące siatki łącz
ności i wywiadu AK KO Pomorze. Rower pożyczył od Haliny Le
wandowskiej, łączniczki z Sikorza, ponieważ jego własny był uszko
dzony.

Wypadek pod Lubówkiem wywołał ostre pogotowie. Gestapo 
obstawiło dworzec i drogi, nastąpiły aresztowania.

Wracając z pracy, „Ryśka” zauważyła wszystkie oznaki ostrego 
pogotowia. Już na dworcu od Grabowskiego dowiedziała się, że 
zginął „Michał”. Poczuła się zagrożona. Była przekonana, że jechali 
z papierami Katasteramtu, jakie im wcześniej dostarczyła86v Zaczę
ła likwidować wszystko, co było domu, a 'w pracy zatarła swoje 
możliwości dostępu do druków i pieczątek./

Obnażone ciało „Michała” zostało wystawione na widok publicz
ny na rynku w Skępem, ubranie popruto szukając ukrytych doku
mentów, wyznaczono nagrodę za informacje o zastrzelonym. Nikt 
się nie zgłosił. Jednakże po kilku dniach treuhander Lidkę, zaczepił

86 Patrz NB. I
86 Po upływie pół wieku dowiedziała się, że tego dnia mieli przy sobie inne

dokumenty; patrz NB -  Gruetzmacher Henryk.
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Marylkę na ulicy i przyznał się: A tego tam zastrzelonego, to ja  
widziałem kręcącego się koło panny domu. Dalsza rozmowa prze
biegła mniej więcej tak:

„Ryśka”: -  To czemu pan jeszcze nie doniósł na mnie?
Lidkę: -  O nie, ja też słucham radia i wiem, co dzieje się na 

naszym froncie.
Oczywiście nie była tego pewna. Zwiększyło to grozę sytuacji, 

ale działała dalej, zachowując coraz większą ostrożność.
Z „Rekinem” więcej się nie spotkała. Okazją posłała mu tylko 

jeszcze papierosy zdobyte przez matkę, za co podziękował krótkim 
listem pytając, jak się czuje. Dziwne to pytanie było o tyle istotne, 
że tragedia „Michała” mogła pociągnąć za sobą lawinę aresztowań. 
Co prawda w kilka dni później, 15 września, gestapo aresztowało 
komendanta Obwodu Lipno Zbigniewa Klubińskiego, ale nie po
wiązali go ze^zdarzeniem pod Lubówkiem. Może zdecydowały tu 
celowo rozpowszechniane pogłoski, że w pobliskich lasach miał 
miejsce desant spadochronowy, więc dwaj rowerzyści jadący od stacji 
kolejowej w okresie przyjazdu pociągu mogli być wzięci za członków 
desantu. Tymczasem z Torunia przyszedł pisemny rozkaz podpisa
ny przez „Żbika” -  Bronisława Pietkiewicza: wydobyć za wszelką 
cenę rower „Michała” z posterunku w Lubówku. „Ryśka” nie wie
działa, dlaczego jest to tak ważne, ale próbę podjęła. W Lubówku 
nie znała nikogo i nie miała żadnych konspiracyjnych kontaktów. 
W wyniku podjętych starań dowiedziała się, że na posterunku jako 
sprzątaczka pracuje młoda dziewczyna, mieszkanka tej miejscowo
ści. Zaryzykowała z nią spotkanie, podczas którego omówiły sposób 
wydobycia roweru. Dziewczyna (NN) robiła dla żandarmów zakupy 
w Skępem, do którego dojeżdżała rowerem. Uszkodziła swój, po 
czym poprosiła, żeby mogła skorzystać z jednego z rowerów zare
kwirowanych Polakom z różnych przyczyn. W Skępem nastąpiła 
wymiana. Szczęśliwie ważne dokumenty odzyskano. Gdyby wpadły 
w ręce gestapo, następstwa byłyby niepowetowane, a wiele osób 
straciłoby życie.

Dzielna młoda dziewczyno! -  czy wiedziałaś, jakie znaczenie 
miał Twój odważny czyn? Czy kiedykolwiek ktoś Ci podziękował? 
Myślę, że nie, bo nikt nawet nie wie, jak się nazywasz, a ja  tylko 
w ten sposób mogę upamiętnić Twoją pomoc i odwagę. Uratowałaś 
wiele ludzkich istnień! -  Maria Sobocińska ps. „Ryśka”.
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Tragiczna śmierć „Michała” wpłynęła na dalszą działalność 
konspiracji. Funkcję komendanta Podokręgu Południowo-Wschod
niego po nim objął Bronisław Pietkiewicz „Żbik”. Marylka otrzymy
wała od niego polecenia przez „Tomasza” -  komendanta Obwodu 
Rypin. Do Torunia już nie jeździła i nie spotkała się więcej z Haliną 
Krzeszowską. Stosownie do poleceń otrzymanych jeszcze od „Mi
chała” skontaktowała się z Zofią Rasz, dotychczasową komendant
ką WSK Inspektoratu. Usiłowała uzupełniać braki w obsadzie sta
nowisk, ale wszystko już się rwało. Ze wschodu zbliżał się front.

Zmiany w Katasteramcie -  okopy

W Katasteramcie nastąpiły zmiany. Walter dodatkowo został 
szefem Luftschutzbundu (cywilna obrona przeciwlotnicza), którego 
siedziba mieściła się nieopodal. Sekretarką do tych spraw została 
młodziutka dziewczyna (NN) -  szwagierka drogerzysty Barcza 
z Lipna. Walter rzadko tam chodził, więc dziewczyna przychodziła 
do Katasteramtu, przynosząc ze sobą niezbędne druki i pieczątki. 
Była bardzo niedoświadczona i chętnie korzystała z pomocy Maryl- 
ki. Tą drogą Marylka zyskała dostęp do cenionych w tym czasie 
papierów i pieczątek, co bez wiedzy dziewczyny wykorzystywała 
dla potrzeb konspiracji. Biuro zostało podporządkowane potrzebom 
wojska. Dla projektowania obiektów przeznaczonych dla wojska 
przysłano z Niemiec nowego pracownika -  kreślarza Ludwika 
Rosenberga87. Był to człowięk starszy, o niemiłej powierzchowności, 
niesympatyczny. Dostał osobny pokój, do którego nikt nie miał 
dostępu. Całymi dniami siedział przy swoim „reisbrecie” (desce 
kreślarskiej). Często przychodzili do niego wojskowi ze zleceniami 
dotyczącymi przebiegu okopów, które w tym czasie wszędzie kopa
no. Rosenberg nie nawiązywał kontaktów z pozostałym persone
lem, z czasem jednak musiał korzystać z pomocy- działu technicz
nego. Ponieważ pracowali tam ludzie nieznający języka niemiec
kiego, Marylka pełniła rolę tłumacza. W miarę upływu czasu nabrał 
do niej zaufania. Kiedy w biurze nie było zwierzchników, wychodził 
ze swego pokoju i nawiązywał rozmowę. Zauważyła przy tym, że 
słabo orientuje się nie tylko w warunkach panujących w Polsce
i polityce prowadzonej w stosunku do Polaków, ale także w warun
kach panujących w Niemczech. Po pewnym czasie przyznał się, że

87 P a tr z  /N B .
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1.15. T a b lica  d la  b o h a tera  O kręgu  P o m o r sk ieg o  AK  
k pt. H en ry k a  G ru etzm a ch era

16.05.2007 r. odbyła się w Skępem, pow. Lipno, uroczystość odsłonięcia tablicy  
poświęconej kapitanowi Henrykowi Gruetzmacherowi oraz działaczom konspira
cyjnym ZWZ -  AK na terenie gminę Skępe i powiatu lipnowskiego. Kapitan H en
ryk Gruetzmacher brał udział w kampanii wrześniowej w stopniu porucznika. 
Dowodził baterią artylerii konnej, wchodzącej w skład Armii „Poznań”. Już od 
1940 r. wstąpił do ZWZ. Na przełomie 1941/42 przeszedł do pracy podziemnej. 
Od marca 1942 r. pełnił w Komendzie Okręgu Pomorzę, funkcję szefa Wydziału  
Łączności (VK). N astępnie objął funkcję komendanta Podokręgu Północnego, 
wyróżniając się dużymi zdolnościami organizacyjnymi i odwagą. 12.09.1944 r. 
zginął w potyczce z patrolem żandarmerii niemieckiej w Lubówcu, gmina Skępe 
w powiecie lipnowskim.
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Po mszy św. odprawionej w kościele oo. Bernardynów uczestnicy przeszli na 
krużganki klasztoru, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy. Następnie 
w auli w liceum w Skępem odbyła się sesja popularno-naukowa, poświęcona dzia
łalności konspiracyjnej w powiecie lipnowskim, a szczególnie w Skępem. N a zapro
szenie Komitetu Organizacyjnego przybyła na uroczystość ppłk. Maria Sobocińska, 
przebywająca od 1983 r. w Szwecji, honorowa obywatelka m iasta Skępe, komen
dantka Wojskowej Służby Kobiet Obwodu Lipno, odznaczona za swe zasługi 
Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego „Yirtuti M ilitari”.

Miałam zaszczyt uczestniczenia w tej pięknej, patriotycznej uroczystości, 
gdyż w swej pracy konspiracyjnej na Pomorzu zetknęłam się z kpt. Henrykiem  
Gruetzmacherem, który przebywał na kwaterze w domu moich rodziców.

Hanna Nowicka
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Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski 
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Andrzej Gatyński

mają zaszczyt zaprosić

Sz. P.

9 e rn  ..- p r o f  • t l f t h i k ą . ...

Na uroczystość

Wmurowania tablicy poświęconej pamięci kapitana Henryka Gruetzmachera 
oraz działalności konspiracyjnej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej 

na terenie Gminy Skępe i Powiatu Lipnowskiego

Uroczystość obędzie się 16 maja 2007 o godz. 10°° w Skępem

Z e  w zględów  organizacyjnych prosimy o w cześniejsze potwierdzenie obecności do 5 m aja 2 007  r. pod n rte l. 054  2 88  66  39  
lub e-mail: edukacja@ lipnowski.powiat.pl

Scenariusz Uroczystości:
1. Msza święta w Klasztorze oo. Bernardynów, ul.Klasztorna 5
2. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamiątkowej na krużgankach 

klasztoru oo. Bernardynów
3. Sesja popularno-naukowa poprowadzona przez Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Lipnie Józefa Predenkiewicza i Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Skępem Annę Smużewską

- Powitanie zaproszonych gości
- Wystąpienia Starosty i Burmistrza
- Wystąpienie gościa Honorowego ppłk Marii Sobocińskiej działaczki 

konspiracyjnej AK obwodu Lipno
- Wystąpienia zaproszonych gości
- Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół w Skępem
- Zakończenie 51
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___________________  7 m

W czasie I wojny światowej członek lokaln
ego oddziału Rady Głównej Opiekuńczej, Sej
miku i Wydziału Powiatowego, spółdzielni 
„Rolnik”.

G R U E T Z M A C H E R  [grudzacher] 
K azim ierz (1878- 1943), właściciel Czoł
ówka, poseł, senator, działacz niepodle
głościowy

Urodzony 24 III 1878 w Czołówku. Syn 
Antoniego (ziemianin uczestniczył w powsta
niu styczniowym 1863-64) i Emilii z domu 
Maskę. Ukończył gimnazjum w Kaliszu, stu
diował na politechnice w Rydze. W czasie 
studiów działał w korporacji studenckiej „Wele- 
cja” i Lidze Narodowej. Zmuszony okoliczno
ściami przerwał studia i objął rodzinny majątek 
w Czołówku.

Należał do organizatorów życia społeczn
ego, ekonomicznego i kulturalnego Kujaw. W 
1903 założył pierwsze kółko rolnicze na Kuja
wach pod zaborem rosyjskim pod nazwą Pie
rwsza Kujawska Spółka Gospodarcza. Działacz
i członek władz naczelnych Polskiej Macierzy, 
Towarzystwa Rolniczego Związku Ziemian, 
kooperatyw rolnych, organizator banków rol
nych, członek zarządu cukrowni „Dobre”.

42

W niepodległej Polsce został członkiem 
władz naczelnych ZLN, działacz SN (od 1928 
prezes Zarządu Okręgowego na Kujawach, w 
1936 prezes Okręgu „Warszawa-Ziemska”, od 
1935 członek Komitetu Głównego). W okresie 
międzywojennym gościem K.G. był Roman 
Dmowski. Był senatorem I kadencji 1922-27. 
Mandat uzyskał jako zastępca senatora miasta 
stołecznego Warszawa z listy nr 8, woj. warsza
wskie, arcybiskupa Józefa Teodorowicza, który 
złożył swój mandat 9 III 1923. Ślubowanie złożył 
22 III 1923. Członek klubu ZLN. Podczas obrad 
Zgromadzenia Narodowego 31 V 1926 pełnił 
funkcję sekretarza. W 1930 został wybrany do 
Sejmu III kadencji z listy nr 4, okręg wyborczy 
nr 10 (Włocławek). Członek poselskiego Klubu 
Narodowego.

Według relacji mieszkańców w latach 
1923-1925 pobudował w rodzinnym Czołówku 
dworek, który zachował się do czasów współ
czesnych. Doprowadził również do pobudo
wania w pobliskich Świątnikach Domu Ludo
wego. Jednak, wcześniej procesował się o nie
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uregulowane grunta pod tę zabudowę z probo
szczem parafii piotrkowskiej ks. H. Koławskim.

W maju 1927 wszedł w skład Komitetu 
Obchodu 600-lecia Zwycięstwa Płowieckiego, 
który postanowił odnowić kościół OO. Franci
szkanów pod wezwaniem Podwyższenia Krzy
ża Świętego w Radziejowie i wybudować po
mnik w Płowcach.

W okresie międzywojennym był także 
członkiem radziejowskiego zarządu Towarzy
stwa Gimnastycznego „Sokół”.

Po wkroczeniu woj sk niemieckich do Polski 
we IX 1939 odmówił przyjęcia niemieckiej listy 
narodowościowej (Volkslisty). W 1940 został 
wysiedlony przez Niemców ze swego majątku 
w Czołówku i zamieszkał u swego byłego 
pracownika w Kontrewesie. Później przeniósł 
się do Warszawy gdzie zamieszkał przy ulicy 
Pięknej 22 na rogu Kruczej. Działał również w 
konspiracyjnym SN (kierownik Wydziału Go
spodarczego ZG i członek Rady Gospodarczej 
przy ZG).

Zmarł 17 VII 1943 w Warszawie. (Smogo
rzewska, podaje błędną datę śmierci K.G.). Po
chowany został wraz żoną na cmentarzu para
fialnym w Radziejowie.

Od 1909 był żonaty z Marią Zaleską (zm. 
1946) z Świesza. Nie miał dzieci.

W obecnej remizie strażackiej w Świątni
kach znajduje się tablica upamiętniającąjego 
życie: "Ku wiecznej czci i pam ięci panu  
prezesowi senatorowi Kazimierzowi Grue- 
tzmachowi i małżonce jego jako fundatorowi 
tego gmachu. Wdzięczni rolnicy. Świątniki 
lipiec 1935 r. ”

Źródło: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w 
Bytoniu, Ks. Chrztów 1884-1893, s. 135; 
Świadectwo śmierci wydane na zasadzie ksiąg 
metrykalnych, nr aktu 302 (w posiadaniu autora); 
Wieczorek J., 600-lecie bitwy pod Płowcami i 
historia klasztoru w Radziejowie Kujawskim, Ra
dziejów 1931, s. 26; SmogorzewskaM., Posłowie 
i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. 
Słownik Biograficzny, red. nauk. A.K. Kunert t. 2, 
Warszawa 2000, s. 167; Danielewicz J., Radziejów, 
s.77, 83-84; Kołtuniak J., Piotrków, s.139; Dwór 
w Czołówku - materiały Urzędu Gminy Radziejów; 
„Rolnik Nieszawski” 10/1932, s. 6; Dokumenty i 
informacje w zbiorach rodziny Milewskich z 
Warszawy.

Sławomir Augustyniak

Słownik biograficzny powiatu radziejowskiego
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Najwybitniejsi przedstawiciele e.
Pastor Friedrich Oskar Berthold wymieniał w swoich kazaniach nazwiska p&f- ' /  

skich ewangelików, którzy złotymi zgłoskami zapisali się w dziejach Rzeczypospoli
tej. W dziejach Nieszawy wyróżnili się: Jan Feldt, ławnik i kasjer miejski od 1 II1819 
r. Był miejscowym kupcem, cieszył się poparciem społecznym. Funkcję kasjera peł
nił do 1833 r. W okresie powstania listopadowego pełnił obowiązki burmistrza 
za odsuniętego przez powstańców W. Pieniążka.

Jan Wahren, syn Reinholda w połowie XIX w. był kantorem parafii nieszaw- 
skiej, znanym powroźnikiem i właścicielem prywatnej szkoły ewangelickiej.

RudolfEize ławnik miejski, jeden z trzech, wybrany i zatwierdzony w 1908 r.
W okresie międzywojennym wyróżnił się Kazimierz Grutzenmacher, ziemia

nin, poseł na Sejm RP, właściciel folwarku Czołówek w gminie Radziejów. W latach 
30-tych był prezesem Okręgu Stronnictwa Narodowego we Włocławku. Kierował 
tym stowarzyszeniem również w powiecie nieszawskim.

Niewątpliwie złotymi zgłoskami w historii miasta zapisali się dwaj ostatni 
pastorzy:

Otto Friedrich Krenz i Friedrich Oskar Berthold.

Aktywność polityczno-społeczna
Niemcy nieszawscy nie prowadzili działalności politycznej, chociaż brali udział 

w wyborach parlamentarnych i samorządowych. W samorządowych kandydowali

-  15 -
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Dyplom - kserokopia oryginału sporządzonego
i/ przez Henryka Gruetzmachera w Kruszynach 
Szlacheckich dla p.Barbary Dulskiej. 
Przesłana dla Fundacji przez p.Hannę 'Tomicką 
z d. Dolską 14.1.1994 r. która ma oryginał.

H. Marcinkowska

V
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KANCELARIA SENATU 
BIURO INFORMACJI I DOKUMENTACJI 

DZIAŁ INFORMACJI PUBLICZNEJ I EDUKACJI
f u n d a c j a•Archiwum i Muzeum Pomorsk sj 

Armii Krajowaj oraz Wojskowej Stoby Polek
w Toruniu

........Wpłyn̂ odnra. ■•••••■ "
L dz .........

Z a ł ą c z n i k i :

.......................: ................................i

Warszawa, dnia 20 czerwca 2008 r.

/f

Fundacja Archiwum 

i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej 

ul. Podmurna 93 

87-100 TORUŃ

Szanowni Państwo!

Kancelaria Senatu gromadzi materiały biograficzne dotyczące przedwojennych 

senatorów. Jednym z nich był Kazimierz Gruetzmacher ur. 1878 r. w majątku Czołówek koło 

Radziejowa (Kujawy). Na początku II wojny światowej został wysiedlony z tego majątku. 

Działał w konspiracyjnym Stronnictwa Narodowego (SN) pełniąc funkcje kierownika Wydziału 

Gospodarczego i członka Rady Gospodarczej przy Zarządzie Głównym SN. Zmarł w 

niewyjaśnionych okolicznościach prawdopodobnie w 1943 r.

Poszukujemy szerszych wiadomości na temat jego wojennych losów i okoliczności 

śmierci. Z racji na rzadkie nazwisko, być może był krewnym Henryka Gruetzmachera (1913- 

1944), który przed wojną także mieszkał na Kujawach. Z intemetu dowiedziałem się, że p. Anna 

Rojewska z APAK przygotowywała swego czasu biografię Henryka Gruetzmachera. Chciałbym 

dowiedzieć się czy znane jest imię ojca Henryka Gruetzmachera, nazwa rodzinnego majątku, czy 

żyje jego rodzina?

Z poważaniem

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel./fax (22) 694-95-70, e-mail: zawadzki@nw.senat.gov.pl
67
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¥ =  U  N  D A C J A
A R C H I W U M  I M U Z E U M  P O M O R S K I E  A R M I I  K R A J O W E J  

O R A Z  W O J S K O W E J  S Ł U Ż B Y  P O L E K

BIURO FUNDACJI • 87-100 TO R U Ń  • UL. PO D M U R N A  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, 10 VII 2008 r.

Kancelaria Senatu 
Biuro Informacji i Dokumentacji 

Dział Informacji Publicznej i Edukacji 
ul. Wiejska 6 

00 -  902 Warszawa

Szanowni Państwo !

W odpowiedzi na pismo w sprawie informacji na temat rodziny Kazimierza 
Gruetzmachera, przedwojennego senatora, przesyłam kserokopię biogramu jego 
bratanka Henryka Gruetzmachera, oficera Sztabu Komendy Okręgu Pomorskiego 
ZWZ-AK oraz Zielińskiej Florentyny C., żołnierza wywiadu ZWZ, dalekiej krewnej.

Z materiałów źródłowych zgromadzonych w aktach osobowych Henryka ( sygn. 
M: 29/638 Pom. ) wynika, iż część jego rodziny do kwietnia 1940 r. znalazła 
schronienie w majątku Kazimierza Gruetzmachera w Czołówku koło Radziejowa, 
skąd wyjechali do Warszawy, gdy majątek przejęli Niemcy. Posiadamy tylko 
informację, że Kazimierz zmarł tu jeszcze podczas okupacji.

Rodzina wywodziła się ze środowiska spolonizowanych kolonistów pruskich, a 
Graetzmacher ( imię nieznane) był prawdopodobnie pierwszym komisarzem rządu 
pruskiego na powiat Radziejów, później nieszawski.

Niestety nie żyją już osoby, które mogłyby udzielić istotnych informacji na temat 
tej patriotycznej rodziny, z którą spokrewniona była także gen. Maria Wittek, w 
czasie okupacji Szef Wojskowej Służby Kobiet K G ZWZ-AK.
Po wojnie Gruetzmacherowie zamieszkali w Poznaniu. Tam żyją kombatanci, 

którzy współpracowali z Henrykiem i później utrzymywali kontakty z Jego rodziną. 
Być może, będą mogli pomóc. Oto adresy : 
p. Hanna Nowicka 

ul. Gałczyńskiego 22 
60-194 Poznań

yf-
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2

p. Maria Mańkowska 
ul. Ściegiennego 124/1 

60- 304 Poznań

oraz p. Maria Sobocińska 
Riksdalervagen 13 129 32 Hagersten, Sweden, w czasie okupacji żołnierz 

konspiracji, współpracująca z Henrykiem, a po wojnie inicjatorka uhonorowania 
pamięci Henryka Gruetzmachera.

Korzystając z okazji przesyłam w załączeniu jeden z "Biuletynów” Fundacji oraz 
dodatek do „Rzeczpospolitej” z 31 VII 2006 r.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Skerska dokumentalistka
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G r t ł t z m a c h e r  H .  (i.m.n.)

Jeździł do Warszawy, możliwe, że był łącznikiem 
Tadeusza Bora - Komorowskiego.Bywał u Guzowskich 
we Włocławku. Przez J. Zielińskiego z ZWZ poznał 
Ludwikę sfcencel, która potem była jego łączniczką 
z J. Chylińskim. Ludwika i Józef Feliks Stenclowie 
przygotowali mu kilka kontaktów na wsiach: 
Trzeciewnica koło Nakła - punkt u Matywscha i 
Białośliwie - u Alojzy Kraska. Miał melinę w 
Bydgoszczy na ul. Jezuickiej - możliwe, że u 
Anny Płaczek u której bywał, (ul.Jezuicka 14 lub 17) 
Przyjaźnił się z Genowefą Kupis, która była węźniem 
Stutthofu.
Zob. tom 23 - Stutthof, nr.104, L. Stencel
K . W o j .
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*r 43
r~rutzmacher Henrył

harcerz,, zastępowy w r x m n a zjunr Polskinr 
Macierzy czkolne.1 w Gdańsku, uczestnik 
ruchu oporu, komendant T>odcrkr®s:rc ”‘półnoe" 
Armii ITra.iowe.i, zginął w czasie walki z po
licją niemiecką / Jagdkomando- t.

,Tankowskit TTarcer-stwo ... str. 284
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Gruetzmacher - „Michał”  
kpt WP 'ci*

W składzie'^r^Mr% Komendy Okręgu AS. 
Pomorze, miał być pilotowany przez łączni
czkę #,Ryśki*>, jesieni^ 194,4 roku, z któ
rą w tym celu się skcntaktptfął• Nocował z 
płk Chylińskim u Pawła NgyObranowa, nastę
pnie razem udali 3ię do Rypiha przez Łąkiee 
Pod Koamienicą poległ w potyczce z patro
lem żandarmerii niemieckiej. Zwłoki prze
niesiono do urzędu gminnego w Skępem dla 
identyfikacji, obecnie, po ekshumacji ze 
zbiorowej mogiły, spoczywają na cmentarzu 
w Skępem0
Reio Władysław Drzewiecki, Skępe
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G r t l t z m a c h e r  H. (i.m.n.)
Bydgoszcz
™ Z  K<3 3>'

- znał go Henryk Szymanowicz. Spotykali się 2 - 3  
razy, m.in. w "Katakumbach" przy ul. Rycerskiej 
(róg ul. Augusta).
Miał kontakty z Wybrzeżem, Tczewem, Kościerzyną, 
Kartuzami. Z Henrykiem Szymanowiczem omawiał 
akcję scalania i rozgrywki w TOW "Gryf Pomorski". 
Prawdopodobnie zajmował się sprawami łączności.

Z o b . tom 23 - Stutthof, nr. 90, H. Szymanowicz

K.Woj .
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B o r  -  K o m o r o w s k i  T a d e u s z

ĆWarszawa ) ln
ak ię0 48

- generał. Prawdopodobnie jego łącznikiem na rejon 
Włocławka był H. Grfltzmacher, który bywał również 
w Bydgoszczy.

Zob . tom 23 - Stutthof, nr.104, L. Stencel 

K . Wo j .
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H

[GRUETZMACHER] ps."Michał" KO AK

Przyjeżdżał do Brodnicy w latach i94£-43. Kilka 
razy był u Bizanów. Przeprowadzał inspekcję z 
Fiutowakim i Laskowskim.

T.: Laskowski Bolesław, Insp, Brodnica, H-56, V/ł5.
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k ł
kpt, (GRUETZMACHER HENRYK) p s ,"Michał" vel "Marta"

KO AK
Stanisław Suszyński osobiście kwaterował
kpt. "Michała" vel "Martę" na kwaterze zastrzeżonej
dla oficerów Sztabu KO AK Pom, w mieszkaniu u
Apolonii Amelii Zielińskiej w Stalmierzu,
gm, Chrostkowo, pow, Rypin (w okresie od lata
i94£r . do stycznia 1945r.).

T . : Zielińska Apolonia A,, Insp, Brodnica, K-612,
I, i/£.

M G r '9 4
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1 J

GRUETZMACHER HENRYK ps."Michał" KO AK

Korzystał z kwatery w mieszkaniu Heleny 
Zołobińskiej w Dobrzyniu n/Drwęcą ul, Kościelna 16 
(Lindenstrasse 16).

T.: Zołobińska Helena, Inap. Brodnica, K-333, I,
1 / 1  .

MGr'94
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Ko AK 
, H3

ps . "Mi cłiał " AK

Uczestniczył w odprawach. sztabu A K , obok m.in. 
"Ksawerego" i "Janusza" w związku z przyjazdem na 
teren Insp. Brodnica "Fali" - Trojańczyka. Maria 
Lidia Zakrzewska ps . "Orcłiidea-Roma" organizowała 
wówczas kwatery u siebie i u znaj ornycli dla 
wszystkich przyjezdnych uczestników narady.

T.: Zakrzewska Maria Lidia, Insp. Brodnica, K-E79,
k. I, 1/7.

120



121



b A

por. (kpt . ) GRUTZMACHER HENRYK ps . "Mi cłiał ’’ KO AK

Dwukrotny (pierwszy i trzeci w kolejności) Szef 
Wydziału V (Łączności) KO ZWZ-AK Pom. W przerwie 
funkcję tę sprawował ppor. Gustaw Olszewski.

Zr.: B .Chrzanowski, Konspiracja rządu RP w regionie
nadbałtyckim (1939-1945), [w:] Walka podziemna...^
s . 13 1.
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B. Chrzanowski, "Konspiracja .. str. 4 $  

K.Wojt/ VI. 94
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Gruetzmacher Henryk ps ."Michał”

Zob. Biuletyn Przewodnicki 70/2000-V/łocławek 
Biblioteka F AP AK 0m-2001
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