
1



2



• • • • • • • • •  • • • •  iW • • • •  4* • M • ł * ( t f ( i t i « » i i i * i i t » t ł t i *

X .  Q. 3 .ę .P M N & .. . '.‘B ś Z

I./l. Relacja U 0 5 .1 \ - < Q %

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ^

"I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora AT; Ą/ł-3i
"II. Materiały uzupełniające relację ^ _ hif
III./l. Materiały dotyczące rodziny relatora '

III./2. Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. —~—
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.Notatka

' \
lb iipca 1986 Aleksander Scnulz prz^ął mnie u siebie, w pozna

niu, Berestecka 3, i rozmawiai przez trzy ^oaziny w obecności
' \Ilaoeusza Br uet wieki ego oraz Józefa l^iez^oazłŁie^o. aypytu^ę go o

. <*»> -•* ’ ■ ;\
to, jdK się wymykał Niemcom. a pierwsz^cn lataćn wo^ny mieli oni 

na Pomorzu bezsporne sukcesy. w peanem momencie zwątpiono • moż

liwość zbudowania tu normalnej siatki AK *sz,/stkich szczebli, a 
jednak taka siatka w koricu powstała i funkcjonowała do Końca.. 

ftbrew obawom udało się utrzymać na terytorium Fteicnsgau .uanzig- 

westpreussen wszystkie komenay, a więc; okręgu, dwocn podokręgow, 

liezaycn inspektoratów, obwodów, re^onc* i pxacowek. bcnulz, jak

mi to było Aiadome już w czasie a o^iij, musiar ucnodzic  ̂ miasta
/po jfrsypie, która się ^darzyła wiosną 1944. pozostał ueonak na

ł/ j(-ercaie kyifAtiHtMMi, zajmował coraz v»yzsze stano wieka, u. co dziw-
/ Ąi ■- nitu sza, bywał nacal » By d^oszczy. proszę Oo o trochę szczegółów

na ten teaatU uto one. przez wtyczki a policji był ostrzeżony, że
/  ) ■ :(' i ' grozi mu *yv resztowanie. dostarczono mu nawet sporządzony na wewnętr2

V 'ny użytek policji list gończy. Było to duże zdjęcie, na odwrocie

miało dane pt\rtonalne, wszystkie pusterunki policji otrzymywały
. . ' i

Takie• zajęcia. Z B>‘.Słgo&zczy wyjecnał oC;iuiz 2 lub 3 kwietnia 1944
1 V ’ ’■ vsa.ijocnoaem, r*ą\pierwez«v staC^i Kolejowe., za Byagoszczą wsiadł do

/ ; ' WV\/ I \v , \
/ V v  '■ ■

_ / ( _________________________________________\  .
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pociągu. w Boracn Tucaol^^ch udał się; ao ooaziału partyzancKiećo

• \
"Jeaiiny". Był to jeuen z siia.u oauziai^w partyzancKich AK utrzy- 

sunących się * tym re0lonie, utworzony 4 żasaazie do ochrony Ins-
\ j \  iV

pełttoratu cnojnickiego. mieszkał wyłąe^nie w Ziemiankach, &uzie 

zresztą gotowano ciepłą strawę /nocą/. ZWwnośc pocnoaziła w dużej 

mierze z retcwizycji, całe prosiaki zabierj^no isiiemcom. Zajmowani) 

kwater na wsiach nie oyło wteuy moziiw<? ^a >ouJorzu, z uwa^i na
,4 uliczebność ftieraco*. iiatomiast leśnycn luiftzl Niemcy nie byli w sta-

K
nie wyaubic. Konspiracji przestrzegano arotiaz^owo. partyzanci nie 

wiedzieli, *cim jest ścnulzl Ani no.s*iska „egu nie znali, ani poję- 

era nie mieli, że goszczą u siebie itomenoanta inspektoratu a potem 

i odotcręgu. Gestapo \ieaziało, że powinien siedzieć i znało jego 

nazwisko, nie nie znało jego funkcji. L lasu wyszedł ocnulz m pai-

azierniń.u 1944 i odtąa przebywał w rożnycn miejscach, także w Byd-
t

,

^uszczy. ^iał lewe papiery sporządzone przez spółkę Biały-Krzyża-
. • 'inowsKi na nazwisko Micnał Kwasuta. lak się składa, że nigay nie

Dji. legitymowany w tym okresie, u*aza ^eonak, że papiery były do-
• ' torze zrobione. Inne osoby legitymowały się .papierami wykonanymi 

przez tę spcłkę; Niemcy traktowali je „ako piawaziwe. aa Tu włącza 

się riiezgodzki. Je&o zoaniem urzędowe fermuiurze ala uau iianzig -
V

arestpreussen były drutowane w i o gnaniu dawne,, m r u k a m i  sw. woj-
.h M \

ciecaa. judził zwącnaii to i sprjaWadzali stamtąd oryginalne formu

larze, u n~s tylko wypełniane, linadto mikroskopowa analiza praw-
t \

o. iwycn ookumentów wykazała, że< ^uiic^a stosuje nakłucie j ako znaK 

rozpoznawczy. I to nakłucie te£ nauczono się naśladować. i\B spisu

jąc te słowa ogiąoam mo^ą Kennkartę; na czwarte,, stronie okładki
■’ ii . ,ma ona metryczkę następujące^ Streści; A 212 \b.43/ /Reicnsaruckerei

jaerlin. Ale to oczywiście o niczym nie ś Miauczy; nazwa w metrycz-
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ce .noże byc mietyfiKac^ą etibo nuzwą centrali, stora miała miele 

filii. * Byagoszczy bcnulz z c . t r zymywał się - mowa o jesieni 1944 

i o zimie 1944/45 - u pp. Bitł.ł,,cn, rouziccw .ueszKa, na ul. Garba

ta /\ ij io; u p. i^erucKie,,, na oaracn, naprzeciw cmentarza, i jeszcze w 
innych miejscach, poza.wymienionymi miał „eszcze jaKicm* pięc, mo-

• ze szesc melin. ody »zutt6ato się za&rożenie, przy cziodziło nocowac 

nci strjcnu aibo a jaKie^ soacrce. * czasie wo.ik o miasto był na 

Jaracn. potwierdza, ze piacu»A.i otrzymały rozkaz ocalenia' mostów, 

^ost Królowe^ Jadwigi został z pewnością ocalony przez AK, ale 

Kto &0 ocalił, nie umie powieazieo. wypytuję ^o o pałubicKie&o. 

bcnulz mow* o nim z najwyższym uznaniem: odważny bez brawury, spo- 

itOjfiji, opanowany. *oln,> od waa częstych u zawouowycn olicerow. 

był w niewoli niemieckie,,, ranny. _uazie piszą, że po wyleczeniu 

ran zwolniony. Nie I un te rany dosłownie ruzurapywał. w Końcu Ko

misja stwierdziła, że się n i e  go*ą i aitiLe^o został zwolniony, 

i on żył na lewych papieracn posłu^u^ąc się i‘iiccyvnymi nazwiSKami. 

bcnulz pamięta jedno; Jan Boroay. .,iemcy zdaniem Scnulza nie zi

dentyfikowali go. h kazaym razie nie wiadomo, żeby był poszukiwa

ny. maju 1944 Scnuiz rozmawiał z  nim pod Włocławkiem, był to 

„akia •Zdrój". Inne miejsce spotKania; leśniczówka *iypalanici " w 

boracn iUcnolsKich. iiB PatubicKi taKże byaał w lesie. z-ołnierze

nie wiedzieli, kim jest, nawet stopnia Patuoickiego nie znali. Był 
j , . : 

on jiiź. wtedy niemłody i utyKał, więc partyzanci zwracali się ao

ni/egu pmco per "panie starszy". Gzy pałubiCKi naprawdę bywał w
I ('' *

Bydgoszczy jako komendant u^ręgu ? uczy wis ciel M.in. u swego brata!| ^   ̂ i
\ f - i to r/y pracował na Kolei, a mieszKał zaa^e się na Garbaracn. praw-
O > > J 'Qą 4 ®6 1, że bywał fl< Kędzierskiego, którego syn ży^e. KędziersKi

A  \
ou/.iiort marzy o tablicy, Która by głusiła, że .* tym aomu mieścił
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się sztab okręgu pomorskiego nK. Tu jest śmieszne - mo»i Łicnuiz. 

paiubicKi miał sztab, aie ten sztab nigdzie się nie "mieścił".

U Aęa^ier sieie^o oyła po prostu ^eana z ii cznycn melin Komendanta, 

ocnulz widywał go w Byaboszczy w "rozmownicach" AK, m. in. u wy- 

mienionycn „uż pp. Białycn, u p. LerucKie^. iro wyczerpaniu tej 

Kwestii rozstrząsamy Aiele innych.

1. Sprawa ^eenemunde. iicnulz pot«vierd^a, że znal starego Trage- 

ra. byt on istotnie szefem Miecza i pługa w Bjafeoszczy i podporząG 

Kował tę organizację *rmii Krajowej. ocnulz to z nim załatwiał w

1 czerwcu lub w lipcu 1 * 4 4  roKu. u usługacn swiaoczonycn przez T r a 

perów w sprawie £ eeneuiUnae bcnulz dowiedział się dopiero po woj

nie, nie miał z tym ao czynienia, oświadczenia ^aczmarKa traKtu- 

„e z rezerwą. Ale nie przeczy temu, ze mo0ły u nas uziałac grupy 

wywiadowcze Kierowane wprost z centrali i przez nią tur*'.

Zwraca uwagę na faKt, że "tałubicKi miał w ^eenemiinae swojego 

cziomieKa". Był to Witold «oj^ciechowsKl.Hzecz warta aoKłaanie^sze- 

bo «yowietlenia.

2. « sprawie łączności ruaiowe^. Uzynna była tyiKo radiostacja

* anielskiego, rosyjskiego zrzutKa, Który się ulokował przy od

dziale "Jedliny", nadawł q o Rosji, a wszystkie informacje, prak- 

tycznie biorąc, miai oa aK. Jagielski poaarował tę stację j^eszKo- 

»i Białemu. /Jeszcze w 1944./ Leszek umieocił ją u ^.eona w i.ęgno- 

wie. ^ie pćKi Niemcy byii, nie robiono z nie„ użytKu. x*.r zyżano w s k i 

twierdzi, że od czasu do cz& su nadawano znaK wywoławczy uia po

twierdzenia obecnoóci, ale WiezgodzKi i to radzi traKtowac z re
zerw ą.

3. iOje wspomnienie z "małej kolejki" tyczy przypuszczalnie wy- 

jazau oenuiza do SmuKały, ̂ ^.uzie zdarzało mu sxę urząuzac Odprawy. 

Możliwe, że był to wyjazd na ostatnią odprawę przed opuszczeniem
9



Suplement pierwszy do Notatki z lo llpca 1966

Barazo ważna sprawa wtyczek w policji niemieckiej wymaga uzupeł

nień, które tutaj spisuję. * części wykorzystuję tu fragmenty roz

mowy, nie zapisane od razu. w części szczegóły, które Tadeusz Bruk-
ŝ C W i  j

wieki sprawdził, wypytując^AiekSandra Scnuiza a j uz po
i

ló iipca 1986. Inne źródła podaję tutaj. Rzecz wymaga przeae wszyst 

kim przedstawienia czytelnikowi trzech osób.

1. SS-Oberfiihrer utto von proeck, w okupowanej Bydgoszczy po- 

iizeiprasident. Jego imię znam tylko z notatek Tadeusza Brukwiekie- 

go. Giecnanowski daje mu wyższy stopień: Brigadefuhrer. Nie wiem, 

na ^akiej podstawie. Był przesłucniwany w procesie Forstera, jak 

wynika z Jeszowskiego. Może w tych aktacn są szczegóły mnie nie 

znane. Nie ulega wątpliwości, że przea pierwszą wojną światową byi 

oficerem niemieckich wojsk kolonialnycn w Kamerunie. Z tej racji w 

okupowanej Bydgoszczy był nie tylko szefem prezydium policji, ale 

La.kże przewodniczącym związku kombatantów na powiat Bydgoszcz; 

Kreiskriegerfiihrer. Oiecnanowski sądzi, że szefem prezydium pglcji 

. « byi już oo listopada 1939. Teao potwierdzić nie umiea. Jest rzeczą

Ale'°- pewną, że był nim, i to jeszcze w 1942; zob. "Deutsche Hunoscnau",

^942, nr 28, 39, 45, 4b. Fotografia: nr 79. Facsimile podpisu; nr
j ■  ̂ v

4- 45. -#iHiMiągu44r94g--Bap — ran postrwutw#. fnak eję ■caoiiŁ p p t goy* ^ nr 181
/ / j

jeśt j ĵż wymieniany tylko jako Kriegerf uhrer .*NB w "Deutscne Rund-j \

Syćhau"potwierdzona jego przeszłoac kolonialna. Miał nawet odczy

ty na, temat niemieckie0o panowania w Kamerunie! 10



2. Nieświadomego mi imienia wojt z Tryszczyna o nazwisku Grae- 

tzer. Mimo niemieckiego nazwiska polak, przed pierwszą wojną awia-
m

tową, jak wszyscy miejscowi Polacy, żołnierz armii niemieckiej. 

Dosłużył się stopnia podoficera, odkomenderowany do wojsk kolo- 

niainych, znalazł się * jednostce duwodzone,, przez von proecka
4

/lub też w tym samym garnizonie/. Z tj cn czasów datowała się ich 

aobra znajomość, polowali razem * Afryce, pocczas okupacji,- gdy 

von Proeck przyjechał ao Byo&oszczy i został szefem polizeipra- 

sidium, zatrudnił ^raetzera jako starego Kumpla * charakterze 

tłumacza policji obyczajowej. Na tym stanowisku Graetzer oddał 

nieocenione usługi Armii Krajowej. Volksiisty żadnej nigdy nie 

podpisywał. Stracony przez Gestapo w 1944.

3. Zygfryd Graetzer, syn on*egu wójta, absolwent Państwowego 

Gimnazjum Klasycznego w Byd&oszczy, poocnorąży w miejscowym 6i

pułKu piechoty. I z gimnazjum, i z puł&u łcoiefea Schulza. Za poś-
£wA- j

reonictwem ojca również zatrudniony ». poiizeiprasidium^/^ 1̂ ^
' v ■ . '

Również nigdy żadnej listy nie podpisał. "Spalił się" 

w aferze kryminalnej /nandel złotem/. Uciekł z Bydgoszczy, wypły

nął *e .Lwowie, tam znowu pracował w policji współpracując z aK.
i -w i

Po\wojnie pisał z Bratysławy, a końcu wyjecnał na Zachód. Dalsze

Ipsy niewiadome, h  v o i
Ma*-/ w

Gdy Schulz wrócił do Bydgoszczy na przełomie 1941/42, spotkał
•/ / X'’ ; ■ '
/Zygfryda Graetzera. Dobry Kolega przygarnął ^o. przez jaki* czas
/ ’ / '' " ' . ■Schulz mieszkał nawet u ^raetzera na Długiej naprzeciw hotelu.

/ \ -
/po te la na GdańsKiej./ Tatt nawiązała się współpraca, nadzwyczaj 

owocna.
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Oto niektóre przelały działalności Zygfryda Graetzera. Zorgani

zowanie siatki wywiadowczej złożonej ze służących, zatrudnionych 

u miejscowych prominentcw niemieckich. Były to dziewczęta, Które 

przed wojną uczęszczały ao poisKj.cn gimnazjów, skierowane przez 

Niemców do pracy przymusowej, wiadomości znoszone przez nie, mo- 

gły byc wysoce użyteczne odyż z zasaay umiały po niemiecKu. A
y

to inne pole działania: Kompromitowanie Niemców, o Ktorycn uzięKi 

pracy w pp Graetzerowie dużo wiedzieli. oaKiebo8 funkcjonariusza 

policji Zygfryd G. oskarżył przed szefem o nielegalny handel ben-
j *4

zyną. «• rezultacie von proeck zmusił tego nieszczęśnika to samo-

Zdaje się jednak, że najwięKszą usłu6ą, „aKą Graetzerowie odda

wali Armii Krajowej, było przecnwytywanie listów gończycn, miano

wicie wewnętrznych, wyoawanycn do użytku służbowego. Niemcy mieli 

tak wiele odmian policji, że ru^onaine koordynowanie ich działal

ności było równie trudne, jak ocnrona tajemnicy służbowej. widać 

to na przykładzie Graetzerów. Gdy miejscowa Gestapo wystawiała 

listy gończe /ich wygląd opisałem w Notatce/, poszczególne egzem

plarze szły według rozdzielnika do wszelakich polizeisteile. A 

więc trafiały i do poiizeiprasidium, przypuszczalnie do różnycn

KomoreK, tam stary Graetzer wręczał „e młodemu Graetzerowi, a ten

list gończy, który miał służyć oo aresztowania go. jaK mi to sam

bójstwa

- Komu należy. Schulz t ą  d r o g ą  uostał od Zygfryda G.

rr
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Suplement dru0i do Notatki z io lipca 1986

W y p r a w a  Aleksandro. Schulza ao borom iucholskich Mecie 

relacji, „akiej na moją proibę zecaciał udzielić Tadeuszowi Bruk

wi CKieiftu już pc 16 lipca i98o. irzeastawiam „ą tutaj z drobnymi
I&ore«ctami, jakie poczyni! 1’adeusz Brukwic«ti studiując mapy i zes- 

t^ńićijąc relacją z innymi źródłami.

Po wsypie, ostrzeżony przez Graetzerów, Schulz urząaził ostat

nią oaprawę w Smukaie, zdał komendę garnizonu "Lechowi", wrócił 

do Bydgoszczy i stąd 2 lub 5 kwietnia wybrał się do oddziału par

tyzanckiego w Borach Tucnolskich. "ft lesie" miał przebywać aż do 

jesieni. Jego pr zewoanittiem w tej wyprawie był Henryk Szymanowicz 

"Marek". NB (idy Scnulz udawał się na ową odprawę w Smukaie, obaj 

z "Markiem" odprowadzaliśmy ^o na dworzec "małej kolejki". Był 

to wieczór; gdy wracaliśmy z "Markiem", było ciemno.

Droga do Borów miała trzy oacinki;

- rowerami oba0 oficerowie udali się do Maksymilianowa /pierw

sza stacja na północ oa Bydgoszczy nie licząc przystanku Rynkowo/,

- w Maksymilianowie rowery zostawili u znajomego kolejarza i 

udali się pociągiem w tŁierunicu Tczew-udańsk; w Laskowicach prze

siedli się na pociąg lojalne* linii kolejowej i wysiedli na sta

cji Biiiaichen /Kwiatki, „asies 13 km od .^asitowic, trzeci przysta

nek/,

- stąd pieszo pomaszerowali na zacncd, jakieś 7-8 km, do słyn-
\nej wsi Lipinki, gdzie był punkt kontaktowy u właściciela miejsco-13



2
»ej gospooy, niejakie&o Bonina, utąu zabrał przybysza Stefan Grues 

"Dan", Komendant Inspektoratu Cno„nice. /jemu pdolegały oddziały 

partyzancKie AK * Boracn TuciiolSKich. /

Uwaai; w mojej Notatce *yjazc samocnodem. /Zapewne źle zapisa

łem, myląc z powrotem./ należy taKże zaznaczyć, że w oryginalnej 

relacji óchulza podroż Kolebą z Maksymilianowa do stacji Kwiatki. 

przesiadKę » Las*cowicach aodał T&oeusz BruKwicki, chyba słusznie. 

iUa^istralą Bydgoszcz-udańsk do stacji światki zayechac nie można. 

Podobna poprawka tyczy osoby przyymującev . Schulz pouał "Graba", 

co Taaeusz Brukwicki poprawia na "Dana".

P o w r ó t  z lasu ao Bya^oszczy na zimę - "w lesie nie ma co

rubic zimą" poftieaział mi bcnulz - odbył się w październiku 1944
i

roku. Tym razem „eciiał samocnoaem, przez Toruń, wiózł go Ukrainiec 

Kozczyn, który współpracował z AK. Wóz należał do Bauleitung DAił. 

/binamit Aktien-Gesellscnalt, fabryka dynamitu w ńęgnowie/.
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Zbigniew Raszewski Warszawa, 5 sierpnia 1987
Długa 24 m, 18

' ' ł
00-238 Warszawa

Notatka
Od roku 1930 mieszkałem w Bydgoszczy, W kwietniu 1945 chodziłem 
do Miejskiego Liceum im, Kopernika, do klasy, która w trybie 
przyśpieszonym przygotowywała nas do matury, (Miasto było już 
od lutego pod panowaniem rosyjskim,) Wszystkie szkoły średnie 
odtwa,rzane w 1945 roku pracowały wedle polskiego programu sprzed 
wojny, co znaczy, że uczniów IY klasy jak również klas liceal- 
nych obowiązywało Przysposobienie Wojskowe (PW), Ma się rozumieć, 
że nam tym głowy nie zawracano - sami moglibyśmy niejednego przy
sposobić, gdyby nas o to poprosił - ktoś uparł się jednak, żeby 
na 1 maja wystawić "kompanię PW pod bronią". Za niestawiennic
two grożono natychmiastowym wydaleniem ze szkoły, co nie tylko 
odwlekało uzyskanie matury, ale groziło również wcieleniem do 
"ludowego" Wojska Eolskiego,' Radzi nieradzi musieliśmy pójść ra
no na miejsce zbiórki, gdzie wyfasowaliśmy broń, aby w szyku 
zwartym pomaszerować na Stadion, Prowadził nas zawodowy chorąży 
V.ojska Polskiego, (W mundurze, oczywiście,) Na Stadionie było na 
trybunach pełno ludzi. Na boisku z samego brzegu ustawiono mów
nicę, z której przemawiał jakiś wyższy oficer rosyjski, twarzą 
zwrócony do trybun. Za nim stały drużyny harcerskie, też fron
tem do trybun, ¥y staliśmy w kolumnie czwórkowej, z bronią u 
nogi, równolegle do trybun, w południowej części Stadionu, By
liśmy dosyć blisko mównicy, więc widzieliśmy tego oficera z pro
filu, Było cicho, ludzie słuchali usiłując coś zrozumieć z nie
znanego u nas języka. Wtem zaczął s±ę jakiś dziwny ruch: harce—
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rze zafalowali, nadbiegli jacyś oficerowie, wreszcie kogoś wy
niesiono. Ruch nie U3tał jednak, a z urywanych okrzyków domy
śliliśmy się, że znów sio kogoś wynosi* "Gaz!" - zaczął krzy
czeć jakiś chłopak. (Że niby ofiary padają jedna za drugą a 
strzałów nie słychać.) My w naszej kolumnie byliśmy już zupeł
nie pewni, że ktoś strzelił z karabinu do tego rosyjskiego 
oficera, chybił, i teraz próbuje się poprawić. Powstała sytu
acja posępnie groteskowa. Oficer perorował jak by nigdy nic* 
Dramat rozegrał się za jego plecami, musiał jednak zauważyć 
poruszenie wśród swoich słuchaczy na trybunach. Widocznie uwa
żał,, że nie wypada mu reagowaći Nasz. dowódca te; się nie ruszał* 
Nie ruszaliśmy się i my. Po* chwili reszta też się nspokoiła*
Wiec dobiegł końca i wymaszerowaliśmy na defiladę, która się od
była na Gdańskiej. Nazajutrz - choć to może brzmieć dziwnie a 
nawet gorsząco - już o tej przygodzie nie pamiętaliśmy. Byliś
my całkowicie pochłonięci nauką, gazet nie czytaliśmy, zupełnie 
jak dziś* Dopiero po latach dowiedziałem się, że byłem świad
kiem wydarzenia, które znswcy zaliczają do największych prowo
kacji politycznych w naszym mieście. Strzelano podobno z gmachu' 
UB na Poniatowskiego 5* (ściślej biorąc z Alei Powstańców Wiel
kopolskich.) Jedni twierdzą, że funkcjonariusz obarczony tym 
zadaniem nazywał się Halewski i sam strzelał* Inni - że strze
lał rusznikarz z inspiracji Halewskiego* Celem prowokacji miało 
być znalezxenie pretekstu do definitywnego rozprawienia się z 
AK. Otóż na temat tej motywacji nigdy własnych informacji nie 
mianem i nie mam. Kogę natomiast jako naoczny świadek stwierdzić 
co następuje. Po pierwsze: wbrew Jemu, co się czasem mówi, nie 
1s rzelano do pochodu* strzelano podczas wiecu, który się odbył 
przed pochodem. Po drugie: były co najmniej dwie ofiary* okrzyk 
"Gaz!" mocno tkwiący w mojej pamięci tylko tak można interpre
tować, Po trzecie: gdyby strzały padały zza naszych piców, z
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południa, kule musiałyby nam gwizdać koło uszu. Nie gwizdały!
Z zachodu nie strzelano (trybuny), ze wschodu też to chyba nie 
było możliwe. Pozostaje północ, A więc okno na Powstańców Wiel
kopolskich jako stanowisko Strzelca wchodzi w rachubę. Pozosta
je pytanie: czy od razu postanowiono zabić dwóch Bogu ducha win
nych harcerzy ? Możliwe, Dzieci jako ofiary "akowskiego terro
ru" to nawet nieźle pomyślane. My jednak byliśmy wtedy zupełnie 
pewni, że ktoś strzela do tego oficera i chabia, a więc chłopcy 
są tylko przypadkowymi ofiarami, Prgwokacja nie przychodziła 
nam do głowy, sądziliśmy, że widzimy próbę zamachu i to próbę 
dokonywaną przez człowieka nie umiejącego strzelać, (Błąd był 
znacznyj kilkanaście metrów, może więcej - jeśli to był błąd.) 
Dziś powiedziałbym, że zarówno zamachowiec jak i prowokator 
osiągnąłby efekt najbardziej spektakularny, gdyby mówca spadł z 
mównicy. Byłaby to jednak w obu wypadkach wysoka stawka. Jeśli 
mieliśmy do czynienia z prowokacją, trudno przypuścić, żeby się 
dokonywała poza wiedzą NKWD, NKWD mogło oczywiście poświęcić 
oficera Armii Czerwonej, Byłoby to jednak przedsięwzięcie dość 
ryzykowne na wypadek, gdyby rzecz wyszła na jaw. Pozostają więc 
dziś do wyjaśnienia co najmniej dwie kwestie, bo nie tylko py
tanie, kto strzelał, ale i: do kogo ?
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P Y T A N I A

Po f efts, Algtoft&aa
—  Nie wiedziałem, że zdawał u nas maturę. Czy wolno wiedzieć 

jaką ? Starego czy nowego typu ?
— Czy nie pamięta mojego brata. (Matura 1934.) I jego przyja

ciół: Bihnxewicza (przedostał się razem z moim bratem do 
Francji, zginął jako cichociemny), Ryszarda Ronowicza (Ugi
nał w Anglii jako oficer Polskich Sił Powietrznych), Eubleya 
(zginął w cz^ogu w 1939)#

— Skoro p. Aleksander zdawał maturę w 1938, jesteśmy, proszę
o wybaczenie, kolegami, ponieważ chodziłem do tego gimna
zjum od 1937* Przypuszczalnie obaj braliśmy udział w mon
strualnej fecie, jaką było 4 VI 1938 po egnanie maturzys
tów połączone z odsłonięciem popiersia marszałka Śmigłego- 
Rydza. Centralnym punktem programu było wykonanie poematu 
Tadeusza Nowakowskiego, zaaranżowanego w guście mówionej 
kantaty przez p. ^rof. Malaka. Byłem w chórze, najważniej
szą partię solową wykonał Włodek Zamorski. Nowakowski tak
że coś mówił a w imieniu odchodzących maturzystów prze
mawiał Godzwon. Zdaniem sprawozdawcy prasowego wiele osób 
płakało ze wzruszenia.

— W pierwszych latach okupacji polski knajpista prowadził 
kantynę Gestapo lub był w niej zatrudniony i w ten sposób 
miał kontakt z Wittem, od którego wykupywał ludzi. M.in. 
wykupił wzmiankowanego wyżej Falaka za 100 butelek wódki,
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które zapłaciła  narzeczona Malaka, Jestem częściowo świadkiew 

"tego wydarzenia, bo za mojego pobytu w kryminale Malak tara 

wpadł i  wnet wyszedł. 0 szczegółach transakcji opowiadała 

mi moja mama, która do tego knajpisty t r a f i ła  i  dzięk i n ie « 

mu -  jak tw ierdziła  -  była przyjęta przez Witta* Wedle wy— 

jaśnień knajpisty, transakejaVnie była możliwa, bo sprawę 

była już stara. (Malaka zupełnie świeża, gdy narzeczona do 

knajp isly dota rła .) Mimo to mama poczuwała się do długu 

wdzięczności wobec tego człowieka i  gdy wyszedłem, kazała 

mi sobie towarzyszyć w dw£ch kurtuazyjnych wizytach: u dr 

Feliksa S iegerta, Gdańska 5 (o tym wiem na pewno, że mi 

pomógł, wystawił zaświadczenie, że wnet umrę) i  u rzeczone— 
*

go knajpisty. Nie umiem dziś podać nazwiska tego człowieka, 

choć dobrze pamiętam, że mieszkał na Warszawskiej. Czy zda- 

niem p. Aleksandra niefmógł o byó s ary Godzwon ? Jego knaj

pa była w czasie wojny zamknięta dla postronnych i  to by 

się zgadzało z moimi wspomnieniami. Trudno się dziś dowie

dzieć czegoś o te j rodzin ie. Nawet Misiu się załamał.

Z opowieści p. Aleksandra coraz le p ie j widzimy, jak ie j do

n iosłośc i informacje uzyskiwało się w naszym Okręgu AK.

Pan Aleksander tw ierdzi, że były one dostarczane Oddziało

wi I I  w Toruniu. A dalej ? Stwierdziliśmy już, że podczas 

wojny Okręg własnej łączności radiowej ani z Londynem, ani 

z Warszawą nie m iał. Na pytanie o kurierów p. A. powiedział 

mi w Twojej obecności, że było z tym bardzo ciężko. A więc 

co się z tymi informacjami działo ? Czy Oddział I I  mógł 

mieć własne kanały kuriersk ie, mało znane p. Aleksandrowi ? 

Ruscy wylądow^ali wszak dopiero w 1944 ?

Na północ od naszych oddziałów fryła już tylko partyzantka 

"Gryfa". Czy p. Aleksander miał z nią sta ły  kontakt ? Co 

o n ie j sądzi ?
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Swego czasu ten "Gryf" czynił dosyć dużo szumu. M, in. twier
dził (mam wycinki), że wykoleił pociąg, którym Hitler wracał
z Prus V/schodni eh. I że Hitler tylko dlatego wyżył, że zos-

e;tał dzin dłużej niż planował u Kocha, decydując się wracaó 
samolotem. Salonkę jakoby odesłał. Co p, Aleksander na to ? 
Zapewne znany był wywiadowi AK skład niemieckiego garnizonu 
w Eydgoszczy, Czy p, Aleksander coś z tego pamięta ? Wiem o 
szkole kawalerii ulokowanej w koszarach 15 pal, A co było w 
pozosiałych ? Ośrodki zapasowe ?
W sprawie 1 V 45 zaręczam, że na Stadionie było pełno ludzi. 
Na pytanie, skąd się tam wzięli, można by odpowiedzieć pyta
niem, skąd się biorą dziś. Był to już przecież początek tego 
k»..,.,a, Które do dziś trwa. Natomiast zdumiał mnie p, Ale
ksander uwagą, że nie wiadomo mu, by strzelec był usadowiony 
w oknie. Jeśli nie w oknie, to gdzie ? Dach wchodzi w rachu
bę, byi płaski, dawał doskonałą widoczność, Natomiast niemo
żliwy zdaje mi się byłby strzał spoza gmachu, z ziemi, C#1 
byłby niewidoczny, Także z korony Stadionu chyba nie można 
by było strzelać. Jeśli dobrze rozumiem, p, Aleksander uwa- 
ża to za pewne, że celem był mówca, W takim razie nie wyobra
żam sobie innego stanowiska dla s: rzelca poza oknem lub da
chem, Strzelec musiał się znajdować wyżej niż my,
■tte wiedziałem, że Halewski to rodzaj powojennego Wittai 
(Przepraszam!) Czy wiadomi jest choćby jego imię ? Warto by 
ocalić pamięć tej świetlanej postaci na użytek potomnych, 
F.oże Niezgodzki wie o nim coś więcej ?
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- Wedle Twojej relacji (ustnej) Bruski uciekł w końcu z tego 
obozu, nie mogąc znieść odpowiedzialności za to, co się tam 
wyrabia, ^Marek” ani słowem o tym nie wspomina i tak rzecz 
przedstawia, jak by tam Pruski był przez cały czas. Jak to 
było naprawdę ? Wersja przedstawiona przez Ciebie wydaje mi 
się logiczniejsza, (Wyrok za "dezercję"!) I wznioślejsza, 
śmierć tego oficera miałaby wówczas rys tragiczny,

- Drobiażdżek: czy Klasyka i Kopernik miały w swoich aulach 
organy ? (Ny mieliśmy,)

Odmelwoduję się

zr
M. p,# 3 października 1987
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Tartak .... Do "‘ŹIaJĄI S)
L. dz.151/44/11. Kcmendy Kantor f)k <-,n \ ^0? i 2dn.27.6.44 " (*<  . v , /i< '■jlv
Wywiad Cementu donosi co następuje; 3u A ' "i : ^ \ - « -
1/fcdwint W ostatnich dniach marca 44r. przysłano do Zakładów Państw.Monóp,Spi
rytusowego w C3 » miasto /położenierprzy przecięciu szosy na Skarszewy i toru Swego.w ,ki®J'UIiku na S7j 2oo m.-*od przecięcia na potodn.wschód przy ulicy prowadzącej do miasta, od awo:eca kolej, C5 wzdłuż torów na połudn.-zachód «.
ca 900 m./, bliższa, obecna nazwa tej f.ki nieznana, przesyłkę z Strasfuhrta 
"Parben^Industri e" /list przewozowy/ netto 250 kg. jako "wichtige Wehrmachts^ gęc& m g", zawierającą proszek żółty.# f^ce te 25o kg zostało rozpuszczone 
* jł3bx w 1500000 litrach alkoholu metylowego z domieszką innych nieznanych rî m 
płynów. Do tego roztworu nr.I dodana proszek zielony-skąd nadszedł niewiadomo- 
w stosunku 5 gr. na loo 1. roztworu. Powstały roztwór nr.II o zabarwieniu.fi©- 1 et owym wysyłano cysternami; w końcu marca 44 wysłano 1? cystern do "Heimatar— 
tilleriepark, 11" Ekrishagen p nu^Ziruifawitz, w dniu 1.kwietnia 44 wysłano dal-r 
szych 4 cysterny- do dnia Szisiejszego produkcja trwa i wysyła się płyn- p-rkcjg mieś. płynu wywiadowca nasz ocenia na 1500000 1.-działanie musi być fcrsilne, 
personel pracuje w maskach-alkohol metylowy przysyłany zostaje z Nordhausen- 
nazwy proszków nieznane, trzymana jest w ścisłej tajemnicy- jest mOwa o "Gelb Kreuz” i Grttn Kreuz". .r ■ .
Z kasy ogniotrwałej wykradziono zestawienie i odiisano -odpis załąćzamazał.nr. 
1/, załączam próbki proszków i wysyłanego płynu nr.2. razie żądania Centrali większe próbki osiągalne.
2/Edwin :W miejscowości JIussom-Hamburg-okoliczne lasy, v- których pomieszczono masy torped powietrz., bliższych dasych brak.
?/Edwin:w Gross Dirschkau tVber JjObau /bstpreussen-Sttd-rejon KOnigsberg-PilaU?/ 
miejscowości tej na mapie nie możnarodnaleźć-produkowana tam nowoczesna broń do miejsca tego nie mają dostępu nawet oficerowie niemieccy bez specjalrych 
zezwoleń. Wyprodukowana tam^rońyjest na miejscu wypróbowywana przez specjalne 
oddziały zaprzysiężonego wqjska.Podeficer wyjawił,że wielkie transporty z bronią i wojskiem wysłano-w końcu marca pod silną eskortą do Calais. Wiadomość ta potwierdzona została przez naszych kolej&rzy.
W drugiej połowie kwietnia,^ wzgl. z;poezątkiem maja miało nastąpić uderzenie na Anglję. ' >
4/^ntoni: Przewidziane jest uprowadzenie i mordowanie 7'olakow, następnie rze
kome odnajdywanie ich ciał, zgłaszaaie o tym policji, stwierdzenie prfsez nią 
tożsamości osqby <i stwierdzenie, że*dana osoba zamoraovana została przez pols
kie bandy - w zał. formularz z Kripo zał.nr.II -Kripo w Cynie ma przygotowanych 2ooo formularzy.
5/llelduję,że otrzymałem dwukrotnie sprawdzona wiadomość, dot.wszystkich nie
wolników wojennych na terenie Reichu i terenów okupowanych.
Dn.21.6.44 przyszła do miejsc.Skar.na Chlorku do dozorcy jelców Anglików ko
perta z rozkazami dotyczącymi jeńców wojennych/Bestimmt ftlr Kriegs^efang./- z napisem "Otwierać tylko w wypadku .‘alarmu"/"Offnen nur beim Alarm"/-Treśó 
zawierała podane 4 hasła i ich znacaenie:
Hasło 1: Breslau 1- odseperować niewolników od ludności cywilne3 /sondem von der Zivilbev01kerung/, silne uzbrojenie5 straży /stark bewaffnet* alle Muniti^r 
bei sich haben/. .■Hasło2; Breslau 2-pilnowanie dniem i nocą A  ag und Nacht bewacht A  zaalarmowa
nie wszystkich władz policyjnych i cywi lnych 'alle Polizei und BehOrde* allar- mieren/zastrzelenie kierownika /również jeńca woj./grupy niewolników^egelsr- 
ffihrer von Kriegsgefangener erschossen. /Hasło 3: Breslau3 - jak przy Breslau 2JHylko 2-? jeńców moeze być zastrzelo
nych /2-3 Kriegsgefangener JcOnnen niedorgedrllcktL-werdenA- -- - B*sło 4 : Breslau 4-uprze dni o pî 5ygotQv ane rovy plot n.,Ob sta v i one kto. /Schtltzen- 
grfiben mit Mg bestellt,^ jeńcy.wpędzeni da rowów mają być »ystrzelani.Rozkazy^ 
te wydały władze wojskowe.Wspomniany punkt olrzymał ten ro?kaz od kompanii 
z Cyny.Na innym pkcie przy dozorze jeńców Rosjan stwierdzono t<o samo. 
Melduję,ie stwierdziłem, iż rdej.Pelski, b.burmistrz miasta Starogardu, 
obecnie zam.w W.wie, przyjeżdża od czasu do czasu z W.wy i na terenie Chr 
prowadzi robotę konsp. Proszę o n(yjaSaienie.
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Str_.2 »do l.dz. 151/44 /fl.
7/Członkowie SS. i SA uwalniani są z wojska i wracają na swoje miejsca pobytu. 
Na zebrardu Kr^eisftShrerschaftu w Chlorku,pod przewodni c+v.em landrata i Kreis- 
leitera, zapadła uchwała wywiezienia wszyst ich mężczyzn Polaków na roboty, a mężczyzn ''Eingedeutsch" powołania do vojska. (Vpo na terenach Cementu doszło 
do przekonania, >,e najlepszym środkiem walki z konspi rac ją poi ską jest wysiedlenie elementu polskiego wgłąb Rzeszy.Z Kripo na Cynie mamy wiadomości, że pro 
jektowane jest mordowanie Polaków, po tym rzekome odnajdywanie trupów, stwier
dzenie tożsamości i faktu#, że dana osoba zamordowane została przez bandy pols kie.Przygotowane są już specjalne formularze z odpowiednimi do opisu znalezionego trupa rubrykami- Kripo w Cynie posiada przygotowanych 2.ooo formularzy. 
Odpis formularza załączam /zał.nr.H. /
8/Coraz bardziej aktualne staje się  na naszych terenach rozporządzenie o wcie
lan iu  do wojska lub Rei chsarbeitsdienstu’wszystkich ”Staaten]óse”.Tekst roe- 

; porządzenia załeczam w z a ł .n r .m .Mftywiad Miki doniósł co następuje: Brahnau II.- W dn.23.VI.44 o godz.9,45 nastąpiła eksplozja w budynku *04. Budynek całkowicie zniszczony, do dalszej produkcji użycie niemożliwe.Budynek zastępczy 
nr . 354 zostanie uruchomiony w najbliższych dni ach. Cybuch nastąpił w jednym tyl ko kotle, zawierajacym benzol+wysoko procentowy kwas solny-straty w materiale nieobliczalne.Straty w ludziach 6 niemców, 2 polaków. F mat.60.000 1 .benzolu. 
Budynek 331 -Dla wymiany kotłów nieczynny na przeciąg 3 tygodni ,P*kcja w dn. 23.Dm.stanęła zupełniej- Budynek 3o4 w odbudowie, k+ora mafbyć ukończona do końca lięca.
1 o/melduję otrzymane pierwsze dane z lotniska pod Inowr. Fumun.: lotn.polowe i z tendenc.przekształcenia na lotn.boiov e.Położenie na 8 km linii kol.Inowr.* 
Wierzchosławice 2 km w linii pow. na jpołn.zach. O koncert racji samolotów w ll.44r. nie było wiadomo^ obecni e 60 samol.myś] . i Stuckas-maszyny zupełnie nowe, przysłane z Francji 1 'Włoch.Wkrótce spodziewany przypływ dalszej większej ilości maszyn.Obecnie s iła  lo tn * 340 obsługi.Bandt lotn.mjr.Fermann.
11/W początkach czerwca na Żelazo przeniesiono lotnisko ze wschodu.Bliższych danych brak. - -*-------
12/Z typów samolotów na Żelazie największe nasilenie jest He-111., Ke-lo9, poza tym Ju-52,Ju-88 prawie wycofanê ^̂ ifeóiiijeię się w małych ilościach FW-I09. 13/W Żelazie wykańcza się most pontonowy'inalowanie 7-oddz. przybył 7 Włoeh.Mosl 
ten prawdopodobnie pozostanie w Żelazie.
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Kapitana Aleksandra Ignacego SCHULZA-CHORAS ZEWSKIEGO 
PSEUDONIM - “Michał” - "Maciej".

Kapitan Aleksander Ignacy Schulz-Ghoraszewski urodził się 
w dniu 10 lutego 1917 roku, w Rogowie - powiatu żnińskiego, z 
rodziców: Władysława i Jadwigi z Radków. Ukończył Gimnazjum Hu
manistyczne w 1938 roku, w Bydgoszczy,, We wrześniu 1938 roku 
powołany do służby wojskowej - na Dywizyjny Kurs Podchorążych 
Rezerwy 15 Dywizji Piechoty przy 61 pp. W czerwcu 1939 roku, po 
podchorążackich egzaminach, plutonowego podchorążego rezerwy 
Aleksandra Schulza przydzielono do 62 pp w Bydgoszczy* W swoim 
macierzystym pułku, z wojskiem uczestniczył w pracach związas 
nych z przygotowaniem umocnień obronnych przedmościa bydgos
kiego, na odcinku 15 DP, w rejonie: Szczutki-Mochle-Tryszczyn. 
Pod koniec sierpnia,wraz z innymi podchorążymi młodszych rocz
ników, przeniesiony do Ośrodka Zapasowego /OZ/ 15 DP, stano
wiącego załogę garnizonu bydgoskiego, dowodzohego przez ppłk 
Bema. Dowództwo mieściło się w "Monopolu" przy koszarach 62 pp, 
w pobliżu Dworca Głównego„ Oddziały OZ 15 DP, rozlokowane w ko
szarach bydgoskiego garnizonu, stanowiły ochronę miasta oraz 
mobilizowanych i organizowanych pułków: 61 i 62, 15 pal - obsa
dzających pozycje przedmościa bydgoskiego 15 DP, a także prze
mieszczanych na pozycje obronne w Borach Tucholskich innych 
pułków i dywizji Armii Pomorze,,

W dniu 1 września 1939 roku, w czasie pierwszego niemiec
kiego nalotu na koszary 62 pp, od odłamków bomb odniósł lekkie 
rany. W patrolach ubezpieczenia przebył trasę: Toruń, Warszawa, 
Lublin, Chełm, Nie w pełni uzbrojone oddziały nie brały udziału 
w poważniejszych bitwach, odpierały jedynie ataki napierających 
czołówek wojsk niemieckich. Około 20 września pod Lubomiem sto
czyły walkę z oddziałami straży przedniej wojsk sowieckich. 
Oddziały OZ 15 DP dwukrotnie przeprawiały się przez bród Bugu 
między Dorohuskiem a Okopami Nowymi w kierunku na Kowel* Po 
starciu z Sowietami oraz ponownym sforsowaniu Bugu, wycofujące 
wojsko, zdążając ku Warszawie, stoczyło walki z napotkanymi 
oddziałami Wehrmachtu 10 i 14 Armii niemieckiej, na trasie: 
Dubienka, Zamość, Szczebrzeszyn, Łopiennik, Piaski, Bełżyce.
M. in„ rozbito transport zaopatrzenia tych Armii oraz wzięto 
do niewoli kilkunastu żołnierzy z obsługi i ubezpieczenia kon
woju. W dniu 30 września koło wsi SZczuczki /niedaleko Bełżyc/, 
niemieckie jednostki pancerne okrążyły OZ 15 DP, d-ca poddał do 
niewoli.
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Plut„pchor* Aleksander Schulz, ubezpieczając z plutonem 

maszerujące wojsko od tyłu, unikmął niewoli* Wraz z patrolem 
przyłączył się do oddziałów płk Koca, walczących jeszcze w la
sach koło Janowa Lubelskiego. W pierwszych dniach października 
oddziały te rozwiązano*

W przebraniu cywilnym, przy użyciu różnych środków loko
mocji oraz pieszo, wrócił do Bydgoszczy* W jesieni 1939 roku, p 
po zajęciu miasta przez Hitlerowców, w masowych egzekucjach 
bydgoszczan, zginęło wielu członków jego rodziny* Dlatego A* 
Schulz szukał schronienia u wuja - brata Matki - Benona Radkego, 
we wsi Posługowo pod Janowcem Wlkp /pow. żnińskiego/. Nie unik
nął jednak kłopotów. Podejrzany o udział w tłumieniu niemieckiej 
dywersji w Bydgoszczy, przebywał kilka tygodni w janowieckim 
areszcie* Po wyjściu z niego, podjął pracę na gospodarstwie rol
nym swego wuja. Rozpoczął też działalność w tajnej organizacji, 
której zadaniem było udzielanie pomocy ludziom ściganym przez 
władze okupacyjne* M*in* organizowano sztafetowe przerzuty w 
kierunku G*G*, pomoc rodzinom wysiedlanym oraz których członko
wie znajdowali się w obozach jenieckich i koncentracyjnych, re
jestrowanie przebiegu niemieckiej akcji eksterminacyjnej, itp. 
Organizacja ta później weszła w skład ZWZ-AK* Kryptonim terenowy 
komórki brzmiał: "Pałuki 3~G", Komórką kierował lekarz Kazimierz 
Stelter, z ramienia inspektoratu ZWZ-AK w Gnieźnie*

Pod koniec grudnia 1942 roku A*Schulz, zagrożony areszto
waniem, wyjechał do Bydgoszczy* Formalności w urzędach zatrud
nienia załatwiłiH ZWZ w Bydgoszczy* Powierzono mu funkcję ko
mendanta Garnizonu Bydgoskiego, który w krótkim czasie doskona
le zorganizował/1/. W 1943 roku otrzymał nominację na komendan
ta Inspektoratu Bydgoskiego AK, a w 1944 roku objął dowództwo 
Podokręgu Pomorskiego Północno-Zachodniego Armii Krajowej o kryp
tonimie: "Mosiądz”, ”Jary”. W czasie wojny podchorąży Aleksander 
Ignacy Schulz-Choraszewski awansował do stopnia kapitana WP, 
występował pod pseudonimem: "Michał", "Maciej" /"M-M"/3^

"Michał-Maciej" w konspiracji konsekwentnie stosował zasadę 
"nie odkrywania kart", t»j. - nie zezwalającą na to, aby wszyst
ko co się działo, było znane wszystkim żołnierzom* Szczegółowe 
przedstawienie działalności organizacyjno-konspiracajnej "M-M" 
nie jest łatwe, to niezależnie,wyniki tej działalności są oczy
wiste i wysoko cenione* W trudnych warunkach pomorskich wykazał 
duże zdolności organizacyjne, mimo młodego wieku był świetnym 
dowódcą* W różnych krytycznych chwilach i sytuacjach umiał szybko

* Vtb - AÓvC<*V<rf)\ v.
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podejmować właściwe decyzje. Stworzył doskonale zakonspirowaną 
sieć terenową, obejmującą swoim zasięgiem wiele dziedzin dzia
łalności ZWZ-AK na Pomorzu - w ogólności, a w Podokręgu "Mo
siądz” - "Jary" - w szczególności /2/. M.in. organizował stały 
sabotaż /głównie zbrojeniowy/, rozszerzył macki wywiadu na naj
drobniejsze komórki terenowe, gospodarcze, polityczne i wojsko
we* Jednak swoją uwagę głównie koncentrował na przygotowywaniu, 
trudnego konspiracyjnie pomorskiego obszaru, do powszechnego pow
stania, t.j. - do akcji "Burza".

Gwałtowny rozwój przypada na lata 1943 i 1944* "M-M" był fc 
współorganizatorem ogólnej odrębnej sieci łączności Ko
mendy Okręgu oraz stworzył łączność wszystkich ogniw or
ganizacyjnych w dół i w górę - odrębnie. Uruchomił różne 
urządzenia łączności, jak np.: "skrzynki pocztowe", punk
ty kontaktowe, centrale łączności przez łączników, łącz
ność kolejową, później - radiową, a w terenie - sztafeto- a- 
wą /cykliści/. Komenda Podokręgu Pn-Zach. - miała łączność 
zapasową do obwodów włącznie.

Do organizacji AK "M-M1.' polecał przyjmować przede wszystkim 
Polaków, nie "andeutschowanych". Odnośnie tych ostatnich był wy
rozumiały, ale zaufaniem raczej darzył tydh, którzy ryzykowali 
przeżycie, nie przyjmując III grupy niemieckiej listy narodowoś
ciowej. Przestrzegał, by do AK werbowano zasadniczo byłych nie
licznych wówczas oficerów, podchorążych, podoficerów i żołnie
rzy przedwojennych oraz rocaniki poborowe0 Plecał też, by warun
kiem przynależności była nie tylko narodowość polska, ale także 
wyrzeczenie się działalności politycznej oraz przyjęcie zasad 
sformułowanych przysięgą. Zalecał, by apolityczność wojska była 
elementarną regułą, polegającą na nie mieszaniu wojska w spra
wy polityczne.

Aby nie szkodzić rozwojowi AK, "M-M" uważał, że nie należa
ło jej nie dekonspirować przez prowadzenie głośnych akcji. Lan
sował zasadę"bezszmerowego" działania, wskutek czego Niemcy do 
końca nie mieli wyobrażenia o wielkości i znaczeniu tej organi
zacji oraz jej zasięgu. Wydał zakaz kolportażu prasy podziemnej, 
uważając jej nieproporcjonalnie mały efekt w stosunku do ryzyka. 
Nie pisano nic na murach, nie demonstrowano istnienia. Uważał, 
iż wiara w zwycięstwo sojuszników była powszechnie ugruntowana 
i nie podważalna. Nie trzeba było słów otuchy. Nieprzerwane w 
ciągu 3 lat stałe akcje partyzantki tucholskiej były jedynym lecz 
skutecznym środkiem propagandy polskości. Uważał, że należało
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się liczyć z ewentualnością aresztowań i represji okupanta w 
przypadku ujawnienia działalności AKo To wpłynęłoby deprymująco 
na społeczeństwo, które drogo zapłaciło za akt samoobrony we 
wrześniu 1939 roku*

"M-M” zdecydowanie się przeciwstawiał i zaprzeczał imputo
wanej legendzie dotyczącej zmuszania innych organizacji do pod
porządkowania siłą Komendzie Okręgu AK» Jak twierdził, K-da Okrę
gu Pomorskiego AK, zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza, Komendy 
Głównej i Komendy Obszaru AK - czyniła próby nawiązania współpra
cy z różnymi organizacjami konspiracyjnymi na Pomorzu. W wielu 
przypadkach "M-M" miał wjtym swój osobisty udział, działając oso
biście lub pośrednio* Naprzykład m.in. jak mówił i pisał: - "w 
przypadku "Gryfu" nie można było się dogadać z jej "Górą", w 
której decydowali ludzie o przeroście ambicji osobistych, do
prowadzając do rozbicia tej organizacji przez gestapoy/3/* Tym 
nie mniej, część "Gryfowców" ocalałych od masowych aresztowań, 
podporządkowała się Komendzie Okręgu AK* W latach 1943/1944 ca
łość organizacji TOW !?Gryf Pomorski" - wyraziła gotowość na cał
kowite się podporządkowanie AK, w przypadku ogłoszenia powszech
nego powstania /"Burza"/* Ponadto, po nawiązaniu przez Henryka 
Szymanowicza /"Marka"/ łączności między szefem Stronnictwa Na
rodowego /4/ kpt Lewandowskim a k-tem Podokręgu "Jary" - "M-M", 
organizacja ta weszła w skład AK* Także na wniosek szefa wojewróiz 
wódzkiej organizacji "Pług i Miecz" - Tregera, "Michał-Maciej", 
w obecności "Dana"} - w leśniczówce Wypalanki w 1944 roku, za
warł t tą organizacją umowę, na podstawie której - Komenda "PiM" 
podporządkowała swoje komendy terenowe - komendantom terenowym 
AK* Członków Polskiej Armii Powstania przyjmowano do AK z bar
dzo dużą ostrożnością. Z chwilą przejścia jej k-ta Edwarda Sło
wikowskiego - "Białego Grota" na usługi gestapo, organizacja ta 
była niebezpieczną, z uwagi na infiltrację jej przez wroga. Os
trzeżenie przez KOP-AK - swoich szeregów - przed PAP, było uza
sadnione dowodami współpracy "Białego Grota" z gestapo./5/. Z 
wyjątkiem PAP wszystkie w/w organizacje w całości podporządkowa
no Kom.Okr.Pom.AK. Bezpośrednio wcielono tylko harcerstwo»/6/.

W celu zbadania możliwości rozwoju partyzantki w Borach 
Tucholskich oraz określenia zrzutowisk i koncentracji oddziałów 
z Pomorza - w przypadku ewentualnego powstania /"Burzy"/, w 
kwietniu 1944 roku "M-M" przeniesiono do^^grupowanipartyzanc- 
kiego "Cisy-100", do głównego organizatora partyzantki ZWZ-AK - 
kpt Stefana Gussa - "Dana". Spotkanie nastąpiło jeszcze wcześ
niej - jesienią 1943 roku, w m*p* "Dana", w leśniczówce Rynków,
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u leśniczego Stefana Zimnego / ! / •
Do października 1944 roku - "M-M!? - poprzez punkty kontak

towe i zorganizowaną w Borach Tucholskich - łączność, dowodził 
^odokręgiem* Później, z uwagi na pogarszające się warunki łącz
ności z komórkami terenowymi, przeniósł się do Bydgoszczy*

W partyzantce "M-M” działał na terenie operacyjnym zgrupo
wania "Cisy-100” oraz w rejonie Włocławka*/8/* Brał udział w wy
padach po broń i potyczkach z żandarmerią i oraz oddziałami wys
pecjalizowanymi w walce z partyzantką - t*j« "Jagdkommando". 
Kilkakrotnie się przebijał wraz z oddziałem z okrążeń, zorgani
zowanych przez jednostki Wehrmachtu z Chojnic i Kościerzyny oraz 
oddziały SS z Górnej Grupy. Za akcję "Piorun" - wyrwanie komen
danta Okręgu Pomorskiego AK płk Jana Pałubickiego z okrążenia 
przez SS, otrzymał Krzyż Walecznych* Dzięki konsekwentnemu prze
strzeganiu elementarnych zasad konspiracji i zastosowanym środ
kom ostrożności oraz tudzież łutowi szczęścia, kilkakrotnie u- 
niknął aresztowania przez gestapo, a po wyzwoleniu - przez służ
by NKWD i UBP. Z rąk ubeków - wyrywał się dwukrotnie*

Z chwilą otrzymania meldunków o rozbiciu przez żandarmerię 
pierwszych grup spadochronowych zwiadu Armii Sowieckiej, z upo
ważnienia Komendanta Okręgu, ł,M-M" - wydał rozkaz wszystkim ko
mórkom terenowym, w ramach współpracy traktowanej jako pomoc or
ganizacyjną Siłom Sprzymierzonym, dotyczący udzielania wszelkiej 
pomocy spadochroniarzom i kontaktowania ich z d-cami oddziałów 
partyzanckich. Dowódcom tych oddziałów, jako ich bezpośredni 
zwierzchnik, polecił ograniczenie aktywności do wypadów po żyw
ność, motywując to tym, że zapewnienie bezpiecznej pracy radio
stacjom zwiadu do chwili nadejścia frontu, jest sprawą ważniej
szą od dywersji. Ta - z uwagi na brak broni i materiałów wybu
chowych, tak nie przyspożyłaby wrogowi większych kłopotów*/9/. 
Grupom Zwiadowczym - kurierzy przywozili materiały zbierane przez 
AK na Pomorzu, a dotyczące stanu i ruchu wojsk niemieckich oraz 
budowy umocnień obronnych*

Kapitan Aleksander Ignacy Schulz-Choraszewski, wywodzący się 
ze środowiska wielkopolsko-pomorskiego, jako tradycyjny legalis
ta, uznawał wraz z innymi akowcami - jedynie Rząd w Londynie, 
jako legalny* Zgodnie z wolą dowództwa AK, uwzględniając rację 
stanu Polskiego Państwa Podziemnego, nie dopuszczał do tarć po
litycznych, do których na Pomorzu nie doszło. Zresztą zadanie to 
ułatwiał fakt nie istnienia w tym obszarze organizacji konspira
cyjnych o charakterze lewicowym.

"M-M" współdziałał z 0kr.Del*Rzo /ODR/. Ta oddawała AK bez-
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cenne usługi, informując o wsypach w terenie, które utraciły łą
czność w górę. Współpraca między St„Nowickim - /"Mestwin-Mszczuj/ 
a "M-M" doprowadziła w 1944 roku do spotkania Pałubicki - Lipski, 
na którym ustalono zasady wzajemnych stosunków organizacji. Na 
okres "Burzy" przewidziano podporządkowanie oficerów ODR - Komen
dzie AK Pomorze© "M-M" stwierdzał, iż poglądy na kwestię odpo
wiedzialności za losy społeczeństwa polskiego na Pomorzu oraz 
sdLK2±£|!;xx sprawy strategii i taktyki kierowania ruchem konspira
cyjnym - Pałubickiego i Lipskiego - się pokrywały. Ci dwaj Pola
cy, jak twierdził, obok ks.płk. Wryczy, byli najbardziej zasłu
żonymi ludźmi na Pomorzu. Nie tylko w walce z okupantem, lecz 
również w trosce o jego żywą substancję, w narodzie - o morale 
w tarciu z hitleryzmem i germanizmem.

Pod koniec 1944 roku, w związku z upadkiem powstania war
szawskiego, przekreślającego plany powstania ogólnego, K»O.AK 
próbowała nawiązać łączność z Berlingiem lub Żymierskim, wyko
rzystując do tego celu radiostacje zwiadów, znajdujących się w 
oddziałach partyzanckich zgupowania "Cisy-100". Proponowano ewen
tualne zrzuty broni na stworzenie dywersji siłą kilku tysięcy lu
dzi. Odpowiedzi nie uzyskano. Ich brak "M-M" słusznie oceniał - 
jako nieufność AR do tych planów, względnie uznanie ich za nie
potrzebne. Jednak przekazywane materiały informacyjne o liniach 
obrony niemieckiej oraz o stanie ruchu wojsk, znacznie się przy
czyniło do ocalenia przed zniszczeniem miejscowości pomorskich. 
Zmniejszyło też straty i przyśpieszyło przebieg zajęcia terenu 
przez Armię Sowiecką.

Odnośnie oswobodzenia miasta Bydgoszczy "M-M" był przeciwny 
zamiarowi wykonania tego własnymi siłami. Uznał, iż krok ten z 
militarnego punktu widzenia nie miał większego znaczenia. Argu
mentował, iż przez analogię z obroną lewobrzeżnej Warszawy, le
wobrzeżna Bydgoszcz może nie doczekać się pomocy sowieckiej. I 
rzeczywiście, mimo nikłej obrony /kilka oddziałów Landsturmu, 
Własowców i garstki Węgrów/, nie b^ło nawet artylerii, natarcie 
sowieckie się zatrzymało przez 3 dni na Brdzie. Wydano tylko roz
kazy utrudnienia wysadzenia mostów, zajęcia lotniska i obronę 
przed zniszczeniem kilku obiektów w mieście. Działania te częś
ciowo przyniosła efekty*

"M-M" relacjonował: "Radość z opuszczenia Bydgoszczy przez 
Niemców nieco przytłumił widok armii oswabadzającej /drelichy 
pod obszarpanymi płaszczami, z mieszkami na plecach, większość
- kosookich/. Potem - tysiące Polaków stanęło przed urzędnikami
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śledczymi NKWD* Pytania dotyczyły przynależności do organizacji 
podziemnych. Akowcy nie przyznawali się do przynależności organi
zacyjnej, bo przyznających się - internowano i deportowano za 
Ural*1*

W interesie społeczeństwa, komendant Obszaru Zachodniego - 
Józef Szczurek-Cergowski /"Sławobór","Jan"/ - przekazał Pomors
kiej Kom0Okr.AK "Zarządzenie wykonawcze", dotyczące rozkazu o 
rozwiązaniu AK na Pomorzu. Komendant Okręgu "Janusz" wydał osta
tni rozkaz, rozwiązując AK na Pomorzu. Podziękował za spełnienie 
żołnierskiego obowiązku i polecił żołnierzom AK walkę z Niemcami 
w szeregach Wojska Polskiego/ bez ujawniania przynależności oku
pacyjnej do AK/ oraz pracę nad odbudową życia gospodarczego kra
ju* W rozkazie tym nie było słowa o polityce* Rozwiązania doko
nał Rząd Polski w Londynie, uznawany nie tylko w kraju lecz przez 
inne państwa. W odczuciu społeczeństwa Rząd Tymczasowy, utworzo
ny przez ZSSR, reprezentował w Polsce tylko nielicznych komunis
tów, którzy w oparciu o bagnety żołnierzy sowieckich chcieli na
rzucić krajowi ustrój komunistyczny, a nawet - wcielić Polskę 
jako Republikę ZSSR.

"M-M" przyznawał, iż żołnierze nie przyjęli nowej sytuacji 
entuzjastycznie* Obowiązek dopilnowania realizacji rozkazu spo
czywał na komendantach podokręgów, inspektoratach, a właściwie 
również na k-dach obwodów czy ich zastępców, gdy ci pierwsi posz
li do wojska. Poczynania nowych władz /których znaczna część się 
przeniosła później do Izraela/ i stworzenie atmosfery terroru 
przez UBP /większego niż hitlerowski/, budziły wśród ludzi obawy. 
Społeczeństwo uważało, że zagrożona jest władza parlamentarna, 
religia i niezależność, pomimo powszechnej radości z pobicia Nie
miec, sytuacja była napięta - z powodu: głodu /ogołocenie terenu 
zzywności/, powszechnych rabunków i gwałtów dokonywanych przez 
maruderów, aię'^mieszania do spraw wewnętrznych czynników obcych 
i zagrożenia ustrojem totalitarnym. Dlatego w lasach się tworzy
ły oddziały zbrojne, nie tylko w samoobronie przed maruderami 
ale i przeciw "żydokomunie"*

"M-M" reprezentował pogląd realizowany w życiu, aby po roz
wiązaniu AK nie nadużywano "firmy" AK do jakichkolwiek celów, 
głównie politycznych. Po tej linii spowodował rozwiązanie nowo
powstałych czy przybyłych oddziałów leśnych. Zapewnił też staro
stów, że ze strony byłych akowców nie napotkają na żadne przesz
kody w normowaniu życia.

Po powstaniu warszawskim "M-M" uściślił kontakty z Komendą
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Obszaru. Po wyparciu Niemców - Komenda Obszaru się przeniosła 
do tego jedynego nie zdekonspirowanego okręgu. Były k-dt Obsza
ru Szczurek wraz ze sztabem zaczął na Pomorzu organizować Dele
gaturę Sił Zbrojnych. Zdaniem delegatury m.in. było "pełnienie” 
przedstawicielstwa Rządu w Kraju, informowanie go o tym co się 
dzieje w Polsce - w okresie "okupacji sowieckiej". Nazwa ta nie 
miała charakteru politycznego, tak jak okupacja niemiecka. Uwa
żał, iż oznaczała okres, w którym teren będzie podporządkowany 
Armii Sowieckiej* Celem było także przygotowanie do wyborów, t* 
j. zapewnienie przeprowadzenia wolnych wyborów i zapobieżenie 
fałszerstwu* W kręgu ludzi DSZsłSajdowali zwolennicy konsekwent
nej walki z narzuconą dominacją lewicy. Liczyli się oni z twar
dym postanowieniem przez "Zachód" sprawy zupełnej niepodległości, 
t.j. uniezależnienia politycznego od ZSSR. Ale jak wiadomo, sta
ło się inaczej*

"M-M" odmówił przejścia do DSZ ze sztabem oraz podległymi k 
k-dami inspektoratów, obwodów i rejonów* Na propozycje przekazali 
nia kontaktów na w/w k-tów, w obawie, że w delegaturze mogą prze
ważyć wpływy ludzi ceniących wyżej swój honor oficerski niż do
bro społeczeństwa, "M-M" zwołał odprawę k-tów inspektoratów i 
obwodów w pewnym pałacyku pod Wyrzyskiem. Na odprawie, w obec
ności przedstawicieli K-dy Obszaru, po przedstawieniu swojej 
argumentacji, sprzeciwiającej się tworzeniu na bazie AK dalszej 
organizacji, - zagrażającej bezpieczeństwu ludności* Zebrani 
jednogłośnie uznali stanowisko "M-M" za prawidłowe, uczciwe i 
realnie oceniające szanse i "koszty" społeczne konfrontacji 
sił. W imieniu zebranych, najstarszy wiekiem i rangą mjr "Sęp" 
/Specjalski/, stwierdził, iż na taką decyzję wpłynął autorytet 
"Michała" wyrobiony w okresie współpracy konspiracyjnej /10/.

W/g "M-M" - uaktywnienie działalności Delegatury spowodo
wał agent UB - kpt 62 pp w Bydgoszczy - Miedzianowski /bliski 
kolega z podchorążówki Chylińskiego/, którego UBP się udało 
wprowadzić do DSZ Okr*Pomorze. Temu faktowisp?zypisuje m.in. 
aresztowania: pod koniec sierpnia 1945 roku - k-dta Okr.Pom.
DSZ - J*Chylińskiego, a później ok. 30 osób związanych z Dele
gaturą , lub podejrzanych o przynależność. We wrześniu 1945 r. 
w Oliwie aresztowano k-dta Okr.Morskiego - J.Pałubickiego, 3 
oficerów oraz łączniczkę i b. komendantkę WSK, która z delega
turą nie miała nic wspólnego. "M-M" aresztowano 1*09*1945 r, 
gdy odprowadzał do domu spotkaną w Sopocie Jadwigę Derucką, 
u której matki w Bydgoszczys&Srywał przez dłuższy czas. Nie był

58



w Delegaturze lecz był poszukiwany, tak jak niektórzy inni k-ci 
komórek AK. Pod pozorem wzięcia prysznicu uciekł przez okno ła
zienki z I-go piętra. Zdążył ostrzec "Bacę" - ppłk Mateusza Kor- 
niaka - w Sopocie, którego "M-M” znał z Bydgoszczy i wiedział, że 
pracuje z Pałubickim. W krótkim czasie nawiązał kontakt z aresz
towanymi i zorganizował im wzajemną łączność w gdańskim więzieniu
i na zewnątrz. Następnie wraz z "Bacą" rozpoczęli starania ojt 
przeprowadzenie rozprawy sądowej, z udziałem obrońców. Wyciąg
nięcie z opresji oskarżonych w procesie - "Pałubicki i towarzys
two" nie było sprawą łatwą. Zajęło to "M-M" półtora roku życia, 
w b. nędznych warunkach. Wskutek przygotowania przez M.Korniaka 
wspaniałej obrony - adwokatom: Etingerowi /prezes Izby Adwokac
kiej/ i Dąbrowskiemu, prokurator wycofał oskarżenie. Początkowo
śledztwo przeciągano, aby doczekać utwórzenia polskiego sądu 
wojskowego. Okazało się to zbyteczne, bo sądowi przewodniczył 
polskiego pochodzenia Rosjanin - ppłk Piotr Parzeniecki, ubrany 
w polski mundur. Sędzia - mjr Adam Gajewski - pomagał przewodni
czącemu. 0 uwięzionych musiał się staźrać ktoś żyjący na legalnej 
stopie. "Baca" i "M-M" byli poszukiwani przez UB. Wobec tego "Ba
ca" się porozumiał z "Radosławem" — Mazurkiewiczem, w sprawie 
dodatkowego ujawnienia Okr. Morskiego,, Sprawa doszła do skutku i 
w opóźnionym terminie zaczęła działać w Sopocie "Komisja Likwi
dacyjna" b. AK Okr.Morskiego. Przewodniczył "Baca" lub "M-M", 
obserwatorem z ramienia Min.Bezp.Publ. - był Socjusz. Starą dro- 
gą łącuności **M~M" zawiadomił, że się ujawniać mają poszukiwani 
przez UB /ll/.

Kapitan Aleksander Ignacy Schulz-Choraszewski /"Michał - Ma
ciej"/ w końcowych wnioskach dotyczących konspiracyjnej działal
ności w okresie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej - stwier
dzał co następuje:
1/- Uczestnictwo w działalności Państwa Podziemnego było szkołą

i sprawdzianem patriotyzmu wszystkich Polaków. W tych cza
sach patriotyzmu nie brakowało, należało go tylko właściwie 
wykorzystać.

2/- Wymordowanie najwartościowszych działaczy społecznych nie 
zdemobilizowało społeczeństwa, a prawem reakcji - podniosło 
poziom patriotyzmu szerokich mas. Trzy jednak grupy się wy
bijały w walce podziemnej: Powstańcy Wielkopolscy i ich dzie
ci, harcerze oraz niedobitki inteligencji.

3/- Rachunek strat i zysków jest interesujący. Zmobilizowano du
ży potencjał najwartościowszych ludzi. Nie wykorzystano ich
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w walce bezpośredniej, a jedynie w organizacji sieci wywiadu 
i Sabotażu. Warto było się organizować , chociażby do wyko
rzystania materiałów przez - uważaną za sojusznika - Armię 
Radziecką. Ocalało przez to dużo miast i wsi, dużo Polaków i 
obywateli ZSSR.

4/- Dzięki sieci AK można było później wpłynąć na realistyczne 
ustosunkowanie się społeczeństwa, o b<> niskim procencie o 
poglądach lewicowych, wobec nowej rzeczywistości.

5/- Do wyborów w 1946 roku za legalny uznawano Rząd Polski w
Londynie, lecz prowadzenie walk bratobójczych o ustrój uwa
żał - za nie do przyjęcia. Twierdził, iż stając już wcześ
niej przed widmem zagłady narodu, nie wolno było później do
puścić do unicestwienia się własnymi rękami. Naczelnym Jego 
hasłem było: "opinio mulziplex Patria una",

6/- AK w Podokręgu Północno-Zachodnim poniosła niewielkie stra
ty, dzięki dobrej konspiracji i sytuacji, że Polak Polakowi 
mógł wierzyćo Największe były one w partyzantce, ale tam teae 
szli ludzie skazani oraz w sztabie Okręgu i jego bezpośred
nich kontaktów

7/- Polskę odbudowano głównie rękami byłych uczestników Polskie
go Państwa Podziemnego, mimo niedosytu uznania i zawodu by
łych akowców.

8/- Pomimo dużego zaangażowania i ryzyka pracy, akowcy byli tra
ktowani jako wrogowie Ojczyzny, później traktowani podejrzli
wie , a w końcu lekceważeni. Eindeutfechowani doczekali się 
więcej słów uznania, niż walczący w podziemiu. Wielu przesz
ło prześladowanie. Akowców dyskryminowano, nigdy nie trakto
wano obiektywnie, zawsze pieczątka AK - utrudniała życie. 
Największym repre^om uległo dowództwo i jego członkowie. Po 
zwolnieniu z aresztowania z trudem zdobywali bardzo skromne 
środki na utrzymanie rodzin.

9/- Absolutnie nieporównywalne jest działanie AK na Pomorzu z 
działalnością w Generalnej Gubernii. Inne warunki narzuciły 
odmienny styl pracy. Moin* brak konkurencyjnej organizacji 
wpłynął na to, że tak ściślesł?zymano apolityczności. Rów
nież świadomość Pałubickiego, że nie można i nie warto bro
nić - poprzedniego stanu rzeczy, t.j. - nurtu sanacyjno-ozo- 
nowego w armii podziemnej. Po wojnie, linia niezaangażowania 
w dziedzinie polityki wynikała też z tego, że nie było szans 
na zrzucenie opieki możnego protektora, a doprowadzenie do 
konfliktu zbrojnego mogłoby spowodować ograniczenie suweren-
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ności* Mocarstwa Zachodnie xgastxxiy się zgadzały z tyra, że ZSSR 
musi mieć sąsiada b*pewnego czyli uzależnionego* Niezaangażowanie
- polityczne wynikało z realizmu i właściwej oceny możliwości,,

W trudnych i niespokojnych oraz skomplikowanych latach po
wojennych, w okresie nasilającego terroru stalinowskiego - bru
talnej aktywności współdziałających ze sobą - NKWD i UBP, kpt 
Aleksander Ignacy Schulz-Choraszewski - w poczuciu odpowiedzial
ności za losy współtowarzyszy byłych organizacji konspiracyjnych 
i wojskowych, rozwiązywał i pomagał rozwiązywać nie tylko włas
ne ale przede wszystkim cudze problemy. Równocześnie zająć się 
musiał osobistą edukacją zawodową i sprawami rodzinnymio Nieza
leżnie od konieczności ukrywania się przed ścigającymi siepa
czami ubowskimi oraz narzuconemu przez siebie obowiązku organi
zowania pomocy uwięzionym członkom sztabu Okręgu -pomorze AK i 
innych współtowarzyszy z konspiracji, nAzisiaiocsi? b* aktywnie 
się udzielał - w późno powołanej e Komisji Likwidacyjnej b0 AK 
w Sdpocie. Ponadto za uzyskane fundusze ze sprzedażyjcprywatnych 
rodzinnych posesji w Bydgoszczy, zajął się budową domu w Poz
naniu, przy ul* Beresteckiej 3o W niezupełnie wykończonym jesz
cze domu zamieszkali: na parterze - Matka z córką Barbarą z Mał
żonkiem /J.Pałubicki/ oraz na piętrze sam A®I*Schulz-Choraszews
ki z Małżonką /Jadwigą zd. Letke, ur. 2.09*1920 r/. Z braku 
środków finansowych dom nadal nie jest otynkowany* Akt małżeński 
z Jadwigą Letke zawarł 1*06*1946 r* Z małżeństwa tego Ksssbddtż: 
się urodzili: Jacek /5*02„1948/ i Stefan/1958/* Żyli w biedzie^ 
zatrudniony był w Poznaniu w zakładach: w "Wiepofamie" i u "Ce
gielskiego". W 1978 roku przeszedł na emeryturę*

Kapitan Aleksander Ignacy Schulz-Choraszewski, ostatni ko
mendant Podokręgu Północno-Zachodniego Armii Krajowej - zmarł 
17 września 1991 roku w Poznaniu*

P_r__z_^_£_i_s_y
1/- Za mianowaniem A*Schulza k~tem garnizonu przemawiało to, że 

ten miał stosunkowo duże znajomości wśród absolwentów 3-ch 
ostatnich lat przed wojną, wszystkich męskich gimnazjów w 
mieście, młodych oficerów rezerwy, podchorążych i starsze
go harcerstwa oraz pewne znajomości wśród Powstańców Wlkp.
Te znajomości wynikały stąd, że w latach 1937-1938 był sze
fem części młodzieżowej Zakonu Krzyża i Miecza, założonego 
przez pilota kpt Władysława Polesińskiego. Była to organi-
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zacja apolityczna, elitarna, mająca na celu odnowę morale 
społecznego, głównie przez przykład jednostek, bądź wybit
nych, bądź sprawujących ważne funkcje społeczne,, Organiza
cję tą najsilniej reprezentowano w wojsku,, Działała również 
w aparacie społecznym i państwowym /np. w Bydgoszczy - m,in, 
v-starosta i v-prezydent/oraz w publicystyce. Po wtóre po
chodził z rodziny znanych w tym czasie działaczy społecz
nych i gospodarczych. Ojciec był prezesem Koła Powstańców 
Wielkopolskich w Bydgoszczy, Stryj - z braku reprezentan
tów władz, z ramienia Prezydium Straży Obywatelskiej, z 
V-starostą - pertraktował w sprawie kapitulacji Bydgoszczy, 
we wrześniu 1939 roku. Pozostali jego stryjowie rozwijali 
polską spółdzielczość, wypierając wpływy organizacji nie
mieckich, Jego Ojca i Stryjów na przełomie 1939/1940 - za
mordowano, Pakt ten budził do niego zaufanie,

2/- W organizacji AK stosowano system trójkowy. Podstawowym 
ogniwem był pluton. Pluton szkieletowy - przez zaprzysię
żenie następnych z kolei trójek, stawał się plutonem peł
nym, zawierającym znów 3 plutony szkieletowe itd. Po pow
staniu Warszawskim "M-M" zawiesił zaprzysięganie nowych 
trójek, które mimo to działały, kierowane przez werbownika, 
zaprzysiężonego żołnierzgc. Pseudonimami były imiona przyb
rane /z "bieimiowania"-/, Żołnierzo^AK polecano nie demons£*?e 
trowania swojej polkości wobec Niemcom, Komendanci tereno
wi nie powinni się zajmować sprawami zwiększającymi ryzyko 
aresztowania /np, handlem żywnością, kartkami odzieżowymi 
i żywnościowymi itp/. Garnizon jak również ispektorat byd
goski, były najlepiej zorganizowanymi komórkami terenowymi 
AK na Pomorzu, W/g "M-M" w Bydgoszczy,po wywiezieniu ludzi 
na przyfrontowe roboty, było około 1200 żołnierzy kadry,

3/- Aresztowania objęły tysiące Gryfowców, potemjbzłonków PAP i 
in,, a w Podokręgu "Jary" - kilkunastu,

4/- S,N,, respektując rozkaz Naczelnego Wodza, zawiesiło dzia
łalność polityczną,

5/- Od 1942 roku "M-M" obserwował działalność komendanta PAP - 
Edwarda Słowikowskiego /"Biały Grot"/, równocześnie agenta 
gestapo, W październiku 1943 roku doprowadził on do rozpa
du tej organizacji, spowodowanej masowymi aresztowaniami 
w Toruniu, Inowrocławiu, Gdańsku, Chojnicach i Kościerzy
nie, Na podstawie dostarczonych Sądowi Wojskowemu dowodów 
winy,"Białego Grota"T skazano na śmierć. Wyrok wykonano
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w Toruniu, dnia 13*01 <,1945 r. Na ulicy Jęczmiennej zas
trzelił go podkomendny inż.Paluszkiewicza /k-ta insp.to
ruńskiego i szefa kontrwywiadu AK/ - Józef Śliwowski, 
pseudonim "Skrzat"*

6/- "M-M" stwierdził, iż rozkazu Naczelnego Wodza /gen,Władys
ława Sikorskiego/ o podporządkowaniu na Pomorzu wszystkich 
organizacji wojskowych, w ścisłym znaczeniu nie wykonano 
ze względu:słaby stan zakonspirowania tych organizacji, 
ich zabarwieniu politycznym i administracyjnym oraz tylko 
częściowego aię nadawania do walki zbrojnej,

7/- Leśniczy Stefan Zimny, przez niemiecką poleję aresz
towany 10*12,1943 roku, i osadzony w obozie koncent
racyjnym "Stutthof"* W czasie ewakuacji obozu, w 
styczniu 1945 roku /"marsz śmierci"/ - zamordowany*
Nr* obozowy: j>9368*

8/- Z uwagi na działanie oddziałów partyzanckich w dość zna
cznych od siebie odległościach, zupełnie samodzielnie, 
więc utrzymanie łączności ze stale zmieniającymi ich 
miejscami pobyta, było bardzo trudne* Oddziały działały 
na terenach różnych inspektoratów, dlatego podporządkowa
nie komendantom inspektoratów nie było sensowne* Dlatego 
też, w drugiej połowie 1944 roku, komendant Okręgu "Ja
nusz" podporządkował dowódców oddziałów partyzanckich 
komendantowi Podokręgu "Jary".

9/- Na terenie operacyjnym zgrupowania partyzanckiego AK "Ci
sy- 100", z poszczególnymi oddziałami tego zgrupowania ws
półdziałały m*in. następujące radziecko-polskie grupy de
santowe: K oddziale partyzanckim AK Świerki-101" przeby
wały grupy desantowe: por. Kazimierza Waluka /ps. "Bystro- 
oki","Czarny","Żelazny"/, kpt* "Wiktora" i por. "Saszy". 
"Świerkami-101" dowodził por. Alojzy Bruski /ps. "Grab"/.
W oddziale partyzanckim AK "Jedliny-102", dowodzonego 
przez por, Jana Sznajdera /ps. "Jaś","Dąb"/, znajdowali 
się: grupa desantowa por. Stanisława Mikielewicza /ps* 
"Stach"/ oraz samodzielny spadochroniarz zwiadowca - chor. 
Anatol Jegliński /ps. "Piotr","Paweł"/* Oddział partyzan
cki AK "Szyszki^103" współdziałał z grupą desantową ppor. 
Jana Miętkiego /ps. "Wirski"/.

10/- W/g "M-M" - jedynie ppłk J.Chyliński i niejaki Oracz /Hi- 
nz/ zdołali zorganizować poprzez "Jawora" większą komórkę

5
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Delegatury, się\składającą głównie z zawodowych podofice
rów, którym, jak twerdził "M-M", sypnięto awansami i pie
niędzmi. "M-M" za b. korzystne uważa to, że w czasie dzia
łania AK na terenie Podokręgu, sprawy finansowe nie ist- 
iniały* nikt nie otrzymywał pieniędzy* Kurierki jeździły na 
własny koszt. Żyjących nielegalnie - niezarabiających, u- 
trzymywali dający kwatery. Tylko w partyzantce wypłacano 
symboliczny żołd, który partyzanci częściowo zachowywali 
na pamiątkę, częściowo przegrywali w karty,, Na stałą pomoc 
dla rodzin aresztowanych, WSK gromadziło środki - we włas
nym zakresie. Były to datki, gdyż żadnych składek nie to
lerowano. Istniały możliwości zdobycia pieniędzy, lecz 
"M-M" stał na stanowisku, iż wojsko nie powinno się tym 
zajmować /z miejsca określono by partyzantów jako bandy
tów/. Wprawdzie szef sztabu KO - ppłk J.Chyliński dyspono
wał pewnymi sumami z Kom.Obszaru, to jednak m0in. ani "M- 
M" ani płk J.Pałubicki z tego nie korzystali. Żyli jak nę
dzarze, odczuwano brak ubrań i bielizny, byli niedożywieni.

11/- Ujawnili się komendanci inspektoratów: bydgoskiego, choj- 
nicko-tczewskiego, garnizonu bydgoskiego, obwodu wyrzys
kiego itp. oraz ci ludzie zaplecza partyzanckiego, o któ
rych wiedzieli dowódcy grup zwiadów radzieckich, też za
grożeni aresztowaniem. Za pomocą radiostacji, otrzymanej 
od zwiadowcy polsko-radzieckiego A.Jeglińskiego, przed 
wyzwoleniem się^znajdującego pod ochroną oddz.part„AK "je
dliny- 102", informację o aresztowaniach do Londynu - nadał 
Niezgocki, były współpracownik "Jakuba" .^-Zdaniem "M-M" - 
na tym się zakończyły próby oddziaływania Rz)ądu w Londynie
- na Pomorze. / /

por. Jan-Władyaław Sznajder 
"Jaś /  Dąb" 

b. d-ca oddziału partyzanckiego AK 
"Jedliny-102" 

w Borach Tucholskich

Tułowice, dnia 27«09*1992 roku

64



/ % c ? +
Aleksander SCFUŁZ /1917-1990/« pseudonimy "Michał" in' aciej** f
komendant podokrę ra północno-zachodniego Okręąą* Foaorze AK 
kr. ’Mo iąlz" w Bydgoszczy,

IJrodr i ł  -*ię dnia 10 luteno 1917 r .  w '‘łOTOwie pow. ‘ain, syn 
łasiysława mistrza rzeźnie &ie-o i  Jadwigi z l.Fadtke. Ojciec były 

powstaniec wielkopolski był działaczem środowiska rzemieślniczego 
i  o ła Powstańców i  -ojaków w Byi/oszczy. Ojciec, stryj ks« ka
nonik Józef 3zulz -  proboszcz p a ra fii fnraej i  d a ls i stryjowie 
działacze społeczni i  obywasele m.Byd "oszczy zosta li rozstrzelani 
r> rs oz Tfiomców w roku 1939•

*>o szkół średnich, do Pańatw.Gian.^lnsyczne'^ i  następnie 
lo I adfbw.C-iaa* umanis tyczne o w kbórvm w ro u 1938 złożył 
egzamin ic jrsa lo śc i ucaęracsał w Bjdrtoazcay# *  okresie 1957 -1958 
roku był szefem młodzieżowej czfć»ci *-2a®nu -.rsiySa i  !iec»a,ł -  
elitarnej orarmizneji odnowy moralnej kot. *'ładyr.ł-roa Po lewińskiego.

iłuśb* wojsko- ą oib/ł w 'Jywizyjnya Kursie Podchorążych 
Rezerwy Piechoty przy 15 3y». iechoty w 61 pp w ByiTosacay* 
a kampanię wrześniową 1959 r* odbył jako podchorąży w szeregach 
62 pp w 1 Ki łaniach ni^dzy 3yi x>szcząt nr zawą i Lubelszczysaą* 
Unikając ile oli po rócił do Byi^osaczy a następnie wobec zagro- 
ż >nia osobistej ro aresztowaniach ojca i strylów schronił się 
u rodziny na robotach rolnych w *arfchelanIzie. ^u na i z ł kon
takty z organizacją konspiracyjną lr K. tatlera z Gniezna* 
Aresztowany w Janowcu Ikp. zo bał po iater aaejach zwolniony 
i uzyskując zezwolenie na wyjazd ~od koniec 19*1 roku powrócił 
do 3yd pszczy . Podejmując pract robotnika-belefoniarza v firmie 
;-iemeas- ~l~ke praco ał okresowo na lotnisku i na terenie z^kła- 
lóv; 1 * G-Branau /Bylaęop»i|gaowo/.

Izięki powiązaniom kDlsrrśańskim s?e szkół został włączony 
do działalności konspiracyjnej w Okresowej >ele^atui*ze Hządu na 
2 n j  ' ■' na Pomorzu kr."Zatoka" w której to służbie pozostawał 
lo -.listopada 19*2 r . Zap -a y się żony w Z  Z~ \X przez Komendanta 
Inspektora. b& AK w Bylipszczy kr. ”14 i  e Iz" por.Zygmunt a Szatkow
sk ie*) :r.*’ ‘ iesław ’ , po areozto^nniachówezesnesso komendanta 
Garnizonu lydftoakiepgo AK kr.n )wórM kpt.Leona Hoffmana ps, "Henry*", 
"/tinir został mianowany aomęsudantam be "oż garnizonu pod pa. 
"Michał'*. Funkcję tą p e łn ił io m.marca 1 9 ^  r .  lo chwili areszto
wania kom.Inspektoratu por.Zygmunta Szatkowskie-o p s .rł iesław5' 
to którym przejął be obowiązki p 1 pa.łłMaciajM.

A£er.skowania w bydgoskim środowisku akowskim zaunzają ao do 
udania ai•: na przetrwanie w Bory tucholskie do z grupowania 
partyz nclcie o "Świerki" dowodzone-1> przez "lana1’ jpor.c.woj.

♦ używał również fałszywych dokumenbów na nazwiska: "Kwasuba" i
J iy iA  ; : U O : 'Chora szewski".
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f i u r f
r~ • . . . t . j .W i. i/ u O ffu ^ A C ^ o , oyi ct.ł *i *.a.->t,ę_pę.ą <io

- żacy: nych inspektoratu«fo płery/aa&.t potowi« LbLitAr..r-OzKazwfl ii.P!’}ij2ii— ,
. "Janusza"-ppłk Jana pałubicklego ob Schulz został mianowany ko iuni_
kfę{_tir~Zrtchwtoiecar a ja jego zastępcą w przypadku niemożności 
niego powierzonych obowiązków /śmierń,aresztowanie/.
0<i tego czasu wraz z kora.inspektoratu "Danem" i szefem Łączności pocio 
"Jakubem" /Leszek Biały/ oraz komendantką WSK poaokr. "Bogną" "'feklr.'' 
ka/ bywałem na odprawach u "Michała",które prowadził często kmdt Okr-r . j

( Jesionią 1944 zgodnio z rozkazem Komendanta Okręgu "Michał" polecił v;szy 
komendantom komórek organizacyjnych AK
1/. uuzlelnnie wszelkiej pomocy'grupom zwiadu Armii Radzieckiej 1 konta.ctow 
ich z oddziałami partyzanckimi dla zapewnienia Im bezpiecznej pracy.Łączyło 
to ze zmniejszeniem aktywności bojowej oddziałów.
?/. intensywne zbieranie i przekazywanie materiałów dot.rozmieszczenia,stanu 
1 ruchu wojsk niemieckich oraz planów umocnień fortyfikacyjnych.
Materiały tjr były przekazywane przez grupy zwiadowcze m.Innymi przez obecnie 
, k L 'P A.Jeglińsklego. 
r  no na -iązanla kontaktó" z gen.Rolą Żymirskirn w sprawie kierowanej dy~ei?sjl » 
tyłach wroga nie doszło z braku odpowiedzi ba propozycje Pałubicklego.
Po wyzwoleniu Pomorza zgodnie z rozkazem Komendanta Okręgu oficerowie i ż - k 
rze wstąpili do LWP 'lecz ze względu na panującą wówczas atmosferę nieui' 

nie ujawniając swojej przynależności do AK.W związku z rozkazem rozwiąz-; o  
Armię Krajową. "Michał"wezwał na odprawę komendantów inspektoratów i oh '' 
okręgu,lub ich zastępców w przypadicu gdy cl byli w wojsku.Przedstawił u- ... 
pogląd że wobec wówczas obowiązującej zasady apolityczności wojska / cio 
Ponorzu należeli ludzie orężnych poglądach politycznych" m.i.Komu ni sci/M 
zaprzestać działalności organizacyjnej nie mniej wpływać poprzez tyci- b 
akowców na odizolowanie społeczeństwa od napływających na teren Poworza ~z. 
występujących przeciw Rządowi Lubelskiemu grup głównie z Biał ostoczcŁ,7 ,̂.7, 
belskj.ego (obecny na odprawie przedstawiciel Komendy Obszaru Zach. AK orzo . 
sugestię dot.działalności politycznej b.czł. AK,mającej zapewnić poparcie 
społeczeństwo,;-/ wyborach politycznych organ.niekomunistycznych.Zebrani 
ci poparli alternatywę proponowaną przez "M* hała" i rozwiązanie Armii Ki 
w poaokręgu stało się faktem dokonanym.
( W paźdz.1945 zwrócił się do fLMlchała" "Baca" /ppłk Mateusz Korni^k z- 
PPŁkpfljhibickleno/ o zaapelowanie do żołnierzy b.AK na Pomorzu o ujawni 
Ppłk "Baca" przybył na Pomorze po powstaniu warsz.l był znany jedynie 

^Podokr.i oficerom sztabu Podokr. /.Ob schulz pomimo ze ani oiicerowie i ic 
rzs AK Podokr. nie tylko nie prowadzili działalności skierowanej przeciw 
Lubelskiemu lecjL_czynnle popierali zwiad Wojsk Radzleck. i informowali o-.o, 
Wojsk Rądz.l Polskich o sytuacji przyfrontowej 1 nie dopuścili później co 

lt bntobójczych-^podplsał wraz z. ppłk Korniakiem. opublikowany w gazetach pot >
I -̂ pel wzywający do ujawnienia się 7a nast.pełnij obowiązki przewodnicz--, t ~ :
\J Tilsji L1 k w i d a c y.j n e .i b. AK OKręg IJbrskl., .

0*s ijchul otrzymał w okresie a zi a i a mości konspir.nominację na pod̂ oruc/.ii': 
.Jrebrny Krzyż Zasł.z Mieczami za organizację garnizonu bydgoskiego,-Krzyż 
nych zn wyprowadzenie z Okrążenia przez GSP "Janusza"/'.¥7 rozkazie /łączący 
z rozkazem o obowiązku służby w LVjP żołnierzy AK / stopień porucznika i “c"- ̂ 
Virtutl Mllltari V klasy wraz z d-cami zgrupowań partyzanckich "Świerki1■, ,:r 
a Liny i "Szyszki" jako ich bezpośredni zwierzchnik.
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4'v>ay przez jednoatK<i panoorną I d-ca poddał do niewoli. Ob.Sobu 'yj . 
uilKu.il ni owo. li ubecpiczając oddział od tyłu. Jest mi v/iad:n. ' *" /
w/w przyłączył się wraz z patrolem do oddziałów pułk* Koca vjo 
. cych w lasach koło Janowa Lubelskiego. Oddżiał ten został rozwią
zany y w pierwszych dniach października 1929 roku,* Y/ styczniu  ̂n j  r

(

spotkałem ob. Schulza w Janowcu Wielkopolskim, pa wyjściu przez 
glT z miejscowego aresztu, w którym przebywał kilka tygodni jako po 
dej rżany o udział w tłumieniu niemieckiej dywersji w Bydgoszczy 
W tym czasie rozpoczęliśmy pracę w. tajnej organizacji, której za
daniem było udzielanie pomocy ludziom, ściganym przez władze okupa
cyjne /m.in.sztafetowe przerzuty w kierunku G.G./ oraz rejestrowa
nie przebiegu niemieckiej akcji eksterminacyjnej„ Qrganizacjs. ta 
weszła później j^skłacL-ZWZi'' Kryptonim terenowy komórki brzmiał: 
“Pałuki 3 - G. Komórką kierował lekarz Kazimierz Stolter - z rarcie- 
nia Inspektoratu ZWZ-AK w Gnieźnie. (Pod koniec grudnia 1942 r ob* 
Schulz zagroźony_aresztowaniem wyjechał do Eydgoszczy* Pormalnoćoi 
w urzędach zatrudnienia załatwił CWZ w Bydgoszczy*, Zw/w utrzymywa
łem sporadyczne kontakty, przekazując mu m*i. jako komendantowi 
Garnizonu Bydgoskiego - 3zefa sztabu Kom*OkreAK w Poznaniu mjr Je
rzego Kurpisza.lV/ k.yjetniu 1944 r zagrożony aresztowaniem przeka
zał funkeję komendanta Gar ni zo nu~By dgo s ki ego i został przeniesiony
u.) partyzantki w Eorach TucholśkichcŚcigany przez gestapo w lutym 
19'• '<• skontaktowałem się z liLchałem Elaciejem /Schulzem/, który prze
wiózł mnie wraz z p. Januszem /jak się później dowiedziałem komen
dantem Okręgu Pomorskiego AK/ do oddsiału partyzanckiego zorganizo
wanego przez “Dana” /por0 Stefana Cussa^o 2am Haciej z upoważnie
nia Komendanta Okręgu przekazał mi dowódetwo tego oddsiału - lcrjp- 
tonim "Jedliny", llaciej był w partyzantce pół roku, biorąc udział w 
\.ypadach po broń i potyczkach z żandarmerią i oddziałami wyspecja
lizowanymi w walce z partyzantką t.zw. "Jagdkomando", Kilkakrotnie 
przebijał się wraz z oddziałem z okążoń organizowanych przez, oddzia
ły SS *z Górnej Grupy /plac ćwiczeń SS/« Za akcję c:Piorun" - wyrwa-; 
nie Komendanta Okręgu Janusza z okrążenia przez SS otrzymał Krzyż;
..?.o znych.|v.f październiku ..laciej pełniąc obowiązki komendanta

kręgu Bydgoskiego, z uwagi<na pogarszające się warunki łącz-
--- - _ -----— "in, ,mm ---- ... .---J “-■■"V ‘ ^

rości z komórkami terenowymi podokręgu, przeniusł się do Bydgoszczy.
:2 chwilą otrzymania meldunków o rozbiciu przez żandarmerię pierw- 

■V -h grup spadochronowych zwiadu Armii Czerwonej, Ltacioj, z upc-
- i: ii oni a Komendanta Okręgu wydał rozkaz wszystkim komórkom tero-

87



K b E R C - K G P l A

JakJi ich bezpośredni zwierzchnik, polccił ogranie:’.'. /  /&//f5 
nodci do wypadów po żywność motywując to tym, że zap / 
bezpiecznej pracy radiostacjom zwiadu dc chwili iu .dG^c:,. 
frontu jest sprawą ważniejszą od dywersji, która z uwagi ł - 
brak broni i materiałów wybuchowych tak nie przyspożyłaby 
wrogowi większych kłopotów. Ppłko Pałubicki liczył też na —^  
nawiązanie kontaktu z gen* Rolą Żymirskim. Przy moim oddzir.lc 
"Jedliny” przebywała grupa desantowa zwiadu pod d-ctwem por 
Stanisława Hikiełewicza oraz samodzielny spadochroniarz zwia
dowca ze strony Armii Radzieckiej - Anatol Jegliński /pa. 
"Piotr","Paweł11/. V/ oddziale partyzanokim AK "Świerki" przor 
bywały grupy desantowe : por. Kazimierza Y/aluka /ps."Eyctro- 
oki","Czarny"/, kpt„:"Y/iktora" i por. "Saszy", a oddział par^N 
tyzanckL AK "Szyszki" współdziałał z grupą desantową pporu ___/ 
Jana Uiętkiego /ps8:"Wirskit,/(,
Dla grup zwiadowczych Armii Radzieckiej i Wojska Polskiej 
przywozili kurjerzy zbierane przez AK na Pomorzu materii./. . 
dotyczące stanu i ruchu wojsk niemieckich oraz budowy u 
nień obronnych. Do mego oddziału przywoził moldunki Szel* Ut&i 
ności Podokręgu "Jakub" /Leszek Biały/ oraz stały łącznik z 
oddziałem "Kuba" /iJaciej Krzyżanowski/* Heldunki przokc.zy. 
m.in. zwiadowca por. Anatol JegliiisldLj którego oświadczali.^ 
w tej sprawie w kopii załączam. V/czasie wyzwolenia Borów ‘.Tu
cholskich oddział mój współdziałał z czołówką Y/ojsk Radziec
kich.
Jest mi wiadomym /informacje ppułk6 Janusza Pałubiokie0 /„ _ 
ob. Aleksander Schulz otrzymał nominację na porucznil.. o:. .. 
był odsnaozony Srebrnym Krzyżem Zasługi z ŁIieczami3 Ki-..., L 
Walecznych, a na koniec Orderem Virtuti Militar^.jednocześ
nie z "Danem" organizatorem partyzantki tucholskiej ora.: do
wódcami oddziałów partyzanckichs "Grabem","Sobolem" i ze il̂ ć.s

/ J
" ' ' ' ' \ /  j

7-— '’X'r3 - W 'L.,i«4.- *uVVVi'V -i V il- **'•* ,

\~\ Jadw'.Ja Drcwioz

r
i A/>JT> ,V»t A V»» I

4 Alt i

"i ĘSa V.

i-\ jaavo.ja siewie2 •* .•
ł  i / V v t  U  0 ~ | 2 .  ^ ^l V , \ . t >'
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Poznań,dn.26 sierpnia f l

Szanowna Pani " 7o ”

r"■

Na życzenie Pani przesyłam w załączaniu odj5is odtworzonej, po 
zniszczeniu oryginału, listy pierwotnej,-zestawienia żołnierzy AK 
( i podporządkowanych) przedstawionych z " Jary n do odznaczenia Koae:
mendantowi Okręgu.
Wniosek z załącznikami został spalony we wrześniu 45 r. ( na rozkaz 
Janusza z więzienia ) dla tego, że znajdował się,w posesji jednego 
z aresztowanych w sądowej sprawie " Pałubicki i towarzysze”. Odtwo- 
rzone później zestawienie zawiera wcześniejsze propozycje kom.insp.
” Folwark " w pełni,isp. ” Hurtownia " główni€-w zakresie działania b 
partyzantki, insp. morskiego i insp. " Pałuki ", wskutek utraty łączs- 
ności z ich komendantami, tylko ex5£XK±bwhxx cząstkowo.
Osoby wymienione w załączniku dot. VM i Zł.Krz. 7. z M. wytypował 
Janusz z tym że jest mi wiadomym że rozważał on uhonorowanie Tłotym 
Krzyżem z M. r Lipskiego - szefa ODR organizacyjnie okresowo podpo- 
xxąBłkawsD5iB rządkowanej Kom. Okręgu AK, Augustyna Tregera- Kom.PiM 
Wojew. Pomorskiego oraz postaci sztandarowej TOW Gryfa Pom. - ks. płk. 
Wryczy. Obie te organizacje podporządkowały się kom. AK wiosną 44 r.

Odnośnie odznaczeń KW i Sr.K.7.zM. wyznaczył limity oraz zastrzegł 
respektowanie podanych kryteriów dot. przyznawania KW ( oprócz party
zantów równietx tych osób, które z godnością przeszły śledztwo W GSP 
w tym również±xtych którzy milcząc zginęli na torturach ( Wojciechow
ski Dakowski) oraz kurierów, którzy spaleni dalej jeździli na lipnych 
papierach ( Jagielska Derucka z listy KO ).

VM otrzymał już wcześniej w Michał - Marta "(Grtftzmacher). 
Stosunkowo duża ilość odznaczeń Sr.K.7.zM. wynikała z konieczności 
usatysfakcjonowania wyróżniających się poświęceniem partyzantów i 
żołnierzy zaplecza partyzanckiego i- W
Pałubicki awansował jedynie podchorążych w AK do stopnia ppor. Wyższe 
awanse nadawał KG na Kraj. 96



Jahusz wstrzymał do odwołarfTa podanie do wiadomości zainteresowanym 
faktu nadania im odznaczeń.
Teraz* sprawy przykre. Gdybym wiedział wtedy o powiązaniach finanso 
wych Graba z Walukiem ( uzasadniających twierdzenie Waluka, że Grab 
mu się podporządkował) skierował bym sprawę do sądu wojennego pod 
zarzutem b. poważnego przekroczenia kompetencji. Trudno mi w to 
uwierzyć że zrobiłt to z myślą o dalszej karierzw wojskowej.

- y ■ ' t ' ^  - v- f  ’ ■ - -r’ - - ■ *- '

5fyko Wysłanie jednak partyzantów do miast w celu zbierania informac 
z komórek AK

ji dla zwiadu radzieckiego poza naszym wywiadem mogło doprowadzić
\  — \  ̂ ^  , .  4; .5. ^  ,  r •. ^  ... r - * -

po wojnie do dekonspiracji AK przez NKWD.
wtedy 1944 r. Dan podał, że część ludzi Graba przeszła pod rozkazy
Waluka i ten ic$ wysyłał w teren.

Przesyłam wyrazy szacunku i sympatii

iL A d i. V- Jl/łl t 2v
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Po zna ń,dn.89-09-14. 4(X i

Szanowna Pani " 7o ” !

Minął czas ekscytacji problemami związanymi z utworzeniem wreszcie 
naszego rządu, zajrzałem więc do kopii materiałów, które Pani ostat
nio przesłałem. 7 uwagi na chęć dotrzymania terminu 1 września a 
wobec opóźnienia maszynopisania nie sprawdziłem dokładnie zgodności 
czystopisu z materiałem podstawowym dot. odznaczeń z 1945 r.

W piśmie”przewodiaim " zamiast w grupie odznaczonych SK7zM 
n stoi napisane " że jest tak liczna z powodu uwypuklenia roli
partyzantów i WSK, a odnosi się ta uwaga do grupy odznaczonych

i >BK̂ zM.
W zestawieniu odznaczonych SK7zM opóściłem Tadeusza Brukwickiego 
organizatora i szefa łączności garnizonu n DWór ".
W grupie odznaczonych BK7zM ( ostatni na liście) kdt rejonu w " Dwo
rze " nazwisko powinno brzmieć Pankanin a nie Pankiewicz.
7 dwóch Michalskich ten bez imienia ( chyba Lech) - to p. Michalski 
z Kotunia, którego Pani zna a któremu chyba z dwadzieścia lat temu 
wystawiłem zaświadczenie o fakcie odznaczenia Go.

Bardzo istotną sprawą jest powiększenie przesłanych Pani zesta
wie^ o odznaczonych w 1944 r. Trudno odtworzyć z pamięci listę, lecz 
w zbiorach p. Woźniaka widziałem odręczne notatki H Pioruna " dot. 
awansów i odznaczeń podokr. Jary, przyznanych na mój wniosek (SKZzM). 
Dotyczyły one tak SK7zM jak i KW ( 5 osób ). Sądzę, że z uwagi na to, 
że dokumenty ww. znajdują się teraz w Pani zbiorach, można byłoby 
listę uzupełnić i w ten sposób zamknąć całość spraw odznaczeniowych 
podokręgu ” Jary w na tym etapie.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku
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Odpis odtworzonej,po zniszczeniu orginał-u, listy pierwotnej-zestawienia

A,mm
żołnierzy AK (i podporządkowanych) przedstawianych z "Jary" do odzna- 

czśnia Komendantowi Okręgu. Łist Aleksandra Schulza "Michałanz26.08.1989r.
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Zestaw ien ie  osób przedstaw ionych do odznaczenia

Krzyżem Orderu Y i r t u t i  M i l i t a r i  V k la s y

r~-

l.p. Natwisko i imię

• ■»J1’* '4

pseudonim £HRkK$H
stopień

funkcja

1. Guss Stefan 
1905

2. Szalewski Jan 
1914

3. Bruski Alojzy
1914

4. Sznejder Jan
1919

Dan

Soból

Grab

Dąb

por. cz.wojny organizator 
partyzantki tu
cholskiej, piei 

wszy d-ca oddz. part. "Jedli
ny" "Świerki", k-dt inspekto
ratu "Hurtownia"
ppor.rez. organizator par

tyzantki kociew- 
skiej, d-ca oddz. 

party z. " S zys zki"
ppor.sł.czynnej d-ca oddz.

"Świerki"
ppor. rez. d-ca oddz. 

"Jedliny"
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Zestaw ien ie  osób przestaw ionych do odznaczenia
Krzyżem Walecznych - <5- '

Podokręg " J a ry  " K. »- )C 1( &e 1 ck. -

l.p. Nazwisko i Imię 
__rocznik_____

pseudonim stopień funkcja

1. Klunder Urszula
1918

2. Szatkowski Zygmunt
* 1914

3. Eichstaedt Józef
1917

£. Wrzesiński Edward 
1918

5. Wojciechowski Witold
6. Hoffmann Leon

7. Szymanowiez Henryk
8. Dakowski
9. Biały Leszek

1919
10.Adamski Andrzej
11. Bobkowski Antoni
12. Bukowski Józef

13. Majerowiez Antoni

14. Myszkowiak Feliks
15. Weinert Bernard
16. Mańkowski Antoni

17. Szumiła Jźzef
' 18. Peldner Brunon
19. Jędrzejewski Alojzy
20.Kęciński Stanisław
21. Kwiczor Alfons

Ewa.
O" r :

Wiesław

Jacek

Włodek

Adam

Marek
Daks
Jakub

Tolek
Szpak
Sójka

Jeż

Jacek
Dzik
Grom

Daniel
Lipa
Jawor
Koks
Jarema

bez stopnia 

ppor.rez.,. * - r  r . - ~

ppor.rez.

ppor sł. sta
łej

ppor. rez.
kpt. rez.

ppor.rez 
bez stop. 
bez stop.

fK-dtka WSK 
insp.Folwark

•

Z&-dt insp. 
-Folwark
oficer ds zleee 
ceń spec. K-dta 
"Folwark"

- oficer do specj 
poruczeń^
wywiad

7jC-dt. garnizonu 
"Dwór"
łącznoś©

— W -

szef V "Jary"

partyzant 
_ t! _

d-ca drużyny 
partyz.
d-ca sekcji 
partyz.
partyzant

_ rt _

d-ca drużyny 
partyzanckiej
partyzant

-  »»  _

_ n _

d-ca-druż. party;
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22. Miloch Józef Utopiony

23. Pańczocha Stanisław Sztors

24. Brumeire Micheel Michel

25. Nelke Franciszek Michał

26. Osiński Roch Zawisza

27. Frydrych Czesław Tyka

28. Wojciechowski Franciszek Świerk

29 Rosentreter Wojciech Róża

30. Bigus Rudolf
rtccr f-o '

Zbyszek

partyzant

_ h _ 

— W -

* d-ca druż. par 
tyzanckiej

s t .s ie r ż ,s ł,
s ta łe j

partyzant
_ M _

2-ca dowódcy 
"Jedlin"

d-ca sekcji 
partyz.

K-dt. ob du 
Kartuzy 

"Ekspedycja"
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Zestawienie osób przedstawionych do odznaczenia 
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami 
Podokręg " Jary " A.K* J

t

l.p. Nazwisko i Imię 
________ r.ocznik___—

pseudonim stopień 
__1 9 W ___

funkcja

1 Hq^mann Leon

2. Szatkowski Zygmunt
1914

5. Eichstaedt Józef
1917

4. Suszek Alojzy
1918

5. Sonnenfeld Bronisław
1917

6. Musiał Benedykt
1915

7. Spychalski ZygmuntaXs-Cc, ^

8. Nowicki Stanisław
1915

9. Biały Jp§f§ek
10. Jarocki Piotr

11. Szajkowska Helena
1913

12. Schmidtowa Irena
1913

13. Biała Maria
1911*

Adam

Wiesław

Jacek

Paweł
Mieczysław
Lech

Karol

Sęp

Mszezuj

Jakub
Juhas

Bogna
Tekla
Wanda

Magda

kpt.rez. 1 K-dt garni
zonu bydgos
kiego "Dwór"

p.por. rez. Z,K-dt inpekt.
bydgoskiego
"Folwark"

p.por.rez. ofic.ds.zle
ceń specj.i 
Kmd.Folwark

p.por.r*x &K -dt.insp.
sł. st. Folwark
p.por. sł. 1-K-dt. gami-
st. zonu bydgos

kiego "Dwór"
ppor.rez K-dt obwodu 

Wyrzysk "Sto
doły"

ęap. rez K-dt. obw.
Sępolno 
" Silos"

bez stop. Inspektor
ODR Bydgoszcz

bez stop. Szef V "Jary"
2k-dt insp. 
morskiego

bez stop. JLKdt-a WSK 
"Jary"

bez stopnia szef sanltar 
ny WSK "Jary

bez stopnia K-dttka insp.
WSK Folwark
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Podokręg ." Jary " 4lć ^

Z estaw ien ie  osób przeznaczonych do odznaczenia
Srebrnym Krzyżem Z as łu g i z Mieczami

- - r )  • ■ r •' f\*y- r> r -i*- pT/

l,.p. Imię i Nazwisko pseudonim .stopień . 
1944 ...

uwagi

•1. Piechocki Józef Borowiak • ^  c  ' * o  ' * r '  rN zapl. part. Bory
2 . : Czerwiński Stefan Stefan -  »»-.

3. Marcinkowski Bronisław Kruźel .>... \ r -  *- >r. ■ T \ ^ 
•

‘4. Hoppe Teofil Zając _  « _

5. And rzejeszc za kowa r Pantera
6. Śred zlński

• * Leiiwa por. rez. p.o. (Inspektora 
h Pałuki*w

7. Żmigrodzki Kmicic ppor. rez. z-ca kdta insp. 
"Folwark"

8. Kot.lewski Jan Kruk st.v?achm. k-dt wojskowy 
Pług i* Miecz

9. ‘Bigus Brunon r/% k-dt Wejherowo"Kasa"
10. Lesikowski Stanisław Las ppor. rez. k-dt obw. Kościerzy-

11. Mięskowski Brunon

12. Klamann Jan

13. &$>*/

14. Noga Marian

15. Szyperski Franciszek

16. Kapsa Tadeusz

17. Biała Zuzanna

18. Lesikowska Stefania

19. Aleksiewicz Maria

Edwin

Gercia

Wilk

Burak

Wicek

Wiechu

Roma

Jaskółka

Józia

na rt Portier”
k-dt obw. Tczew 
"Dźwig"
k-dt obw. Chojnj^e 

. " BSle"
’ '  < j » V - ■ < «  '

. k-dt obw. Tuchola 
"Ryzy""
k-dt obw. w rej. 
Stargard
d-ca plut. specjalne

go
ofic. do zleceń 
specjalnych

szef łączności WSK podobw. 
Jary. Po raz drugi otrzy
mała Sr. K. Z.

k-dta WSK Tczew 
"Dźwig"
k-dta WSK Wyrzysk -» Stodoły"
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T<

-  2  - Hę.
l.p. . Imię i Natwisko .....  pseudonim uwagi

29. Rywolt Halina
21. Nowicka Halina

22. ^Krzyżanowski Maciej
23. Wrzeszcz Paweł

24. Niezgodzki Józef

25. Lewandowski

26. Nowak Leon

27. Harmaciński Józef

28. Stelmach Onufry
29. Nosek Władysław

30. Stobrawa Leon

31. Jakubowawski M
32. Forycki Edward% • *

33. Stempniewski Stefan
34. Joachimczyk Joachim

35. Tanaś Zygmunt
36. Kaczmarek Stefan

Zator-Maka
rr -%f t>Maria

Kuba
Aleksander

B

Ryszard

Bolesław

Zbyszek

Jesion

Modrzew
Olcha

Andrzej

Jur
Mars
Olsza
Joachim

Ryś

kTdta WSK Sępolno "Silos"
Opieka Spdł. insp."Folwa 

wark ”
k-dt V .insp. "Folwark"
z-ca k-dta „obw. Wyrzysk 
"Stodoły"

, f  * ,  . - pszef łączności radiowej 
k-dy podokr. "Jary"
z-ca kom. rejonu w garni
zonie bydgoskim
k-dt rej.Bielawki-Bydgo

szcz
k-dt rej. Mrocza w obw. 
Wyrzysk "Stodoły"
k-dt rej Więcbork w obw.
k-dt rej. w obw. Sępolno 
"SilAs"
k-dt plac. Osowa Góra 
w garn. bydg. "Dwór"
k-dt Szarych Szeregów
ODR, - wywiad
inspektor ODR
ofic. do ‘zleceń specj.
THH Gdynia obw. Lada
THH Gdynia

_ H _

r. j - l ■

\
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Z estaw ien ie  osób przedstaw ionych do odznaczenia
Brązowym Krzyżem Z as ług i z Miepczami

Podokręg M Jary  " 4 K , ~  fle-

l.p*_. Imię i Nazwisko pseudonim iunkctfa
_ _ ---------

1. Gąsiorowski Fidelis

2. Górny Edmund
3. Komorowski Benon
4. Nikodem Jan
5. Semrau Edmund
6. Sikorski Jan
7.. Szapański Bernard
8. Szypulski Edmund
9. Szczepański Józef
10. Witkowski Ludwik
11. Bińczyk Henryk

: , r  ' r ' ■12. Kędzierski Leon
13. Król Franciszek
14. Kukawka Konrad
15. Słonimski Bolesław
16. Łepek Piotr
17. Kamiński Franciszek

18. Masłowski Ambroży
19. Pobłocki Józef
20. Pruszek Stanisław
21. Przytorski Jan
22. Szalewski Władysław
23. Łączykowski Maksymilian
24. Szyperska Urszula
25. Derucka Franciszka
26. Szczęśniak Gabriela

Borek
. j.. ... *. 
Ludwik
Jaszczurka
Jeżyk

' . r. r

Ziarenko
Wilk v
Bródka
Sokół
Jojcik
Myszą
Heniu

Kostek
Reks
Józef
Zbyszek

- V  - '  .  ,  ~

Skarga
•* ;• '  *- r -  r \ > r-. r>-

Korzeń
t -

Sokół
Medyk

Seradela
Winkiel

Hanna
Waleria
Myszka

. r„, r partyzant 
"Świerki"

■r

_ II _
_ n _  

_  « _  

-  

_

_  u  _

-  n _

_  H _

-  « -

Partyzant
"Jedliny"

.  i

_ l l _

_ n_

_ n _
\

par%$teant
^"Szyszki"

\ _ n_

—  _  n _
#  ’■ s ”■

—  f»_

o.\
*  !

JC-dt placówki 
WSK
WSK-kwater.
WSK V106



-  2 -  

 -— _ _ , .I,.— — ,. ....

LśPś Imię i Nazwisko fssikpseudonim funkcja

27. Grodzka Genowefa
28. Zgodzińska Krystyna
29. Bączkowską Irena
30. Buczkowska Helena
31. Źytelewski Alpj zy

f  <r~ f  ’ -;r. ■

32. Serarau Henryk
33. Iwanow Aleksander

34. Kowalski Władysław
p ' ■ -'

35. Henne Stanisław
r \ r

36. Rolbicki .Józef 1
37. Szymańsła
38. Adriańska Marta
39. Sikorska Wiesława
40. Kąwałek Janina

41. Bogdański \ T

42. Grzywacz Józef
43. Grzywacz Alojzy
44. Szmelter Konrad
45. Łepek Stanisław
46. Giłka Antoni
47. Fleming Bronisław
48. Żyduch Konrad
49. Żyduch Franciszek
50. Gdfniec Antoni
51. Hylewski Józef
52. Jaśtak Gertruda
53. Gierszeswska(Szablewska)

Gena
Wilczek■ >. ' /•? r
Irys
Aleksandra 
PdL

WSK V 
WSK * * 
WSK 
WSK •

Hermes
Mikołaj

Henryk

Rolbas
Blondyna
Ciotka
Wanda
Maria

Maciek

Józef
Aloś

• r  <-n r r

Żuław
Kuras
Żuraw
Sroka
Konrad
Żyd
Krzywonos

^ ^ z-ca k-dta placów^
"Dwór" i

łąc zność"Stodoły"
Os owa 

Placówka «*a 
''Góra" Dwór

— Oso
”z-ca k-dta piat. Dkaua 
owa Góra" Dwór

*. T ... ' ^  V— H
1 ' ♦ «

d-ca druż. dywersji 
Dwór
łącznik
łączniczka
WSK-Kwater.
WSK

V . . O  ^
• o  • *  . •

łączniczka OsowaGóra 
"Dwór"
zaplecze partyzantka 
.Bory

—

r-r - r ' . -  C T '‘ ' • - *
—  M —

r. . r  n
f

-  «_
.  r -

_ !»_

- «—

— n_- cc

Józia

lekarz oddz. part.
ką

Łączność z partyzant 
zapl. part.
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Lśp. Imię i Nazdrifefeo pseudonim funkcja

54. Andrzejeszczakówna Lidia Sarna zaplecze part.Bory
55. Główczewska Danka -  W-
56. Forycki Eugeniusz Florek ODR
57. Stempniewski Kazimierz Werner ODR Gdynia
58. Stempniewski Antoni Werner III ODR
59. Wiśniewski Zygmunt Parwus ODR
60. Poraziński Wojciech Szwarc ODR
61. Wypijewski Albin ODR
62. Stefaniak Adam ODR
63. Marciniak Antoni ODR
64, Zieliński Paweł Łączność&2R
65. Śmierzchalski Edmund Orzeł Hufcowy THH Gdynia 

"Lada"
66. Wawrzynczak Józef Serce Hufcowy
67. ?TTawak Zdzisław Waligóra
68. Szymański Bolesław Woda —

69. Dyduch Robert Pstrąg
70. Nowak Jerzy Ryś 2.ĉ <k,(U»9

71. Walkusz Jan Lis
72. Pobłocka Mieezysława Ptak \Ącyv<ĵ ŷ u_

73. Pa^fal Anastazja Anna WSK Sępolno
74. Wolska Felicja Szczęsna
75. Kaczmarek Stanisław THH Gdynia ;
76. Schwarz Otylia Osa WSK V Tczew
77. Michalski Roman Szwed k-dt rej. w obwodzie 

garnizon "Dwór"
78.Michalski łącznik V Dwór
79. Raszewski Zbigniew Alojzy x szef łączc garn.DWór
80. Panke&£Ń^ kom. rej. w Dwór

0 w.
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Zestawienie osób przedstawionych do odznaczenia 
K r r y t t m  Orderu Virtuti Militari V klasy 
odokr«g " Jary * A- K -M 0 R - t itU . .

l.p. Natwisko 1 lalę pseudonim fw ta|i funkcja 
stopień
W

1. Ouas Stefan 
1905

2* Szalewski Jan 
1914

3. bruski Alojzy
1914

4. Sznajder Jan
1919

na n

Soból

Orab

Dąb

por# cz.wojny organizator 
partyzantki tu
cholskiej , piet 

wszy d-ca oddz. part* "Jedli
ny* "'świerki", k-dt inspekto
ratu "Hurtownia■
ppor.rez. organizator par

tyzantki kociew- 
skiej, d-ca oddz. 

partyz. " «zyszki"
ppor.sł*czynnej d-ca oddz*

"Świerki"
ppor.rez* d-ca oddz* 

"Jedliny"
---

J
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Zestawienie osób przestawionych do od mac renia 
Krzytem Walec znych

Podokręg n Jary * A -.K .—k.0.„ £-£łA

f /5 '

l .p .  tyfczwiako 1 Tmie 
rocznik

pseudonim stopień funkcja

1* Klunder Urszula Ewa
1918

2. Szatkowski Tygnunt Wiesław
1914

3. Eichstaedt Józef Jacek

1917

4* Wrzesiński Edward Włodek
1918

5# Wojciechowski Witold

6. Hoffmann Leon Adam

7. Szymanowicz Henryk Marek 

8* nakowski Daks

9. Biały Leszek Jakub
1919

10.Adamski Andrzej Tolek 

11* Bobkowski Antoni Szpak

12. Bukowski Józef Sójka

13. Majerowicz Antoni Jet

14. Myszkowiak Feliks Jacek

15. Weinert Bernard Dzik

16. Mańkowski Antoni Orom

17. Szumiła J ise f Daniel 

1t. Feldner Brunon Lipa

19. JądrzeJewski Alojzy Jawor

20.Kęciński Stanisław Koks

21. Kwiczor Alfons Jarema

bez stopnia

ppor.rez*

ppor.rez.

i,K-dtka wsk 
insp. Folwark

WC-dt insp. 
Folwark .

o fice r da zleee 
ceń spec. K-dt* 
•Folwark"

ppor s ł .  s ta - o fice r do specj 
ł a j -  jaruczeńfcPdv*>V

ppor.rez. 

kpt. rez.

ppor.rez

bez stop. 

bez stop.

wywiad

l.K-dt. garnizonu 
"Dwór*

łączno.46 

sze f V "Jary"

partyzant

d-ca drutyny 
partyz.

d-ca sekcji 
partyz.

partyzant

d-ca drutyny 
partyzanckiej

partyzant 

. -  " -

— • -  

d-ca~ d r  iż. party
-  verte -110



22, Miloch Jdzef le p io n y

23# Pańczocha Stanisław Sztors

24, Bruweire Wicheel Michel

25. Welke Franciszek Michał

26* Osiński Roch Tawisza

27. Frydrych Czefław Tyka

28, Wojciechowski Franciszek świerk

29 Rosentreter Wojciech R<Sźa

- 2 -

s t . s i e r i , s ł .
s ta łe j

30. Rigus Rudolf 7bysz*k

partyzant 

•  • •  

d-ca druź. pa: 
tyzanckiej

partyzant 

«. « «  

z-ca dowódcy 
•Jedlin'1

d-ca sekcji 
partyz. ̂

K-dt, obwodu 
Kartuzy 

•Ekspedycja*

t u m

!*• |f?aS

i  ' !

wsii
• - <r ’ -Q* r

'

-------- _______
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zestawienie osób przedstawionych do odznaezenia 

złotym Krzytem Zasługi z Mieczami 

Podokreg " Jary " A K  -
'• • —• “as' T ' t < i - . - • • . - .

1..p. Nazwisko i  Imię 
_____rocznik ____^

pseudonim stopień
1944

funkcja

1 Hd̂ fmann Leon Adam kpt.rez.

*

i K-dt garni
zonu bydgos
kiego »Dvdr"

2. Szatkowski Zygmunt 
1914

Wiesław p.por.rez. l K-dt inpekt 
bydgoskiego
"Folwark"

4. Fichstaedt Józaf 
1917

Jacek p.por. rez. o fic .da . zle  
ceń specj. 
Kmd.Folwark

4. Suszek Alojzy  
1918

Paweł
Mieczysław

p .p o r .n z  
s ł .  st.

^K -dt.insp.
Folwark

5. Sonnenfeld Bronisław 
1917

Lech p.por. s ł .  
st.

3 K-dt. gam i 
zonu bydgos-
kiego "uwor**

6. Musiał Benedykt 
1915

Karol ppor.rez K-dt obwodu 
Wyrzysk "Sto  ̂
doły"

7. Spychalski Zygmunt Sęp £ap. rez K-dt. obw. 
Sępolno 
" S ilo s"

8. Nowicki Stanisław 
1915

Mszezuj bez stop. Inspektor 
ODR Bydgoszc

9. Jakub bez stop. Szef V "Jary

10. Jarocki P iotr Juhas k-dt insp. 
morskiego

11. Szadkowska Helena
1913

Bogna
Tekla

bez stop. 2,Kdt-a WSK 
•Jary"

1Ż. Schmidtów® Irena 
1913

Wanda bez stopnia szef sani ta: 
ny WSK "Jar

13. Biała Maria 
1911*

Magda bez stopnia &K-«tka in s , 
WSK Folwark
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l .p ,  Imio i  Naiwisko pseudonim uwagi

2©. Rywolt Halina 7ator-Maka kTdta WSK Sępolno "3il©s

21* Nowicka Halina Marla Opieka społ. insp."Fol*  
wark"

22. Krzyżanowski Maciej Kuba k-dt V insp. "Folwark”

23. Wrzeszcz Paweł Aleksander z-ca k-dta obw. Wyrzysk 
"Stodoły"

•-a-CM Niezgodzki Józef Ryszard sze f łączności radiowej 
k-dy podokr. "Jary"

25. Lewandowski n iesław z-ca kom, rejonu w gam i 
zonie bydgoskim

26. Nowak Leon Zbyszek k-dt rej.Rielawki-^ydgo
szcz

27. Harmaciński Józef Jesion k-dt r e j .  Mrocza w obw. 
Wyrzysk "Stodoły"

28. Stelmach Onufry Modrzew k-dt re j Więcbork w obw.

29. Nosek Władysław Olcha k-dt r e j .  w obw. Sępolno
u  5 JI j  *  M

30. Stobrawa Leon Andrzej

"Sixds"

k-dt plac. Oaowa Góra 
w garn. bydg. "Dwór"

31. Jakubowewskl M Jur k-dt Szarych Szeregów

32. Forycki Edward Mars ODR -  wywiad

33. Stempniewski Stefan Olsza inspektor ODR

34. Joachimczyk Joachim Joachim o fic . do zleceń specj. 
THH Gdynia obw. Lada

35. Tana 3 ?ypwmt Ryś THH Gdynia

36. Kaczmarek Stefan

/ "—* /
LtoJt J^y M*chtsJ

2>ł. Q<MAj\u3T,J/vi - -wl\ Us-A
j ,  a M.0 3 ,  y
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Zestawienie osób przedstawionych do odznaczenia
brązowym Krzyżem Zasługi z Miefczami
Podokreg » Jary " KO V

l .p .  Imię i  Nazwisko pseudonim funkcja

1# Gąsiorowski F idelis Borek partyzant 
"Świerki w

2. Górny Edmund Ludwik _ n_

3. Komorowski Benon Jaszczurka - W-

4. TTikodem Jan Jeżyk _ n_

5. Semrau Edmund Ziarenko ti—

6. Sikorski Jan Wilk «. w-

7 .• Szapański Bernard Bródka _ n_

8. Szypulski Edmund Sokół _ »_

9. Szczepański Józef Jojcik _ n_

10. Witkowski Ludwik Mys za — W—

11. Bińezyk Henryk Heniu Partyzant
"Jedliny"

12. Kedzierski Leon Kostek

13. Król Franciszek Reks

14. Kukawka Konrad Józef _ n_

15. Słonimski Bolesław Zbyszek

16. Łepek Piotr Skarga _ M—

17. Kamiński Franciszek Korzeń par%f*ant
"Szyszki"

18. Masłowski Ambroży Sokół _ n_

19. Pobłocki Józef Medyk _ n_

20. Pruszek Stanisław _

21• Przytorski Jan Seradela _ M_

22. Szalewski Władysław Winkiel

23. Łączykowski Maksymilian K-dt placówki

24. Szyperska Urszula Hanna WSK

25. Derucka Franciszka Waleria WSK-kwater.

26. Szczęśniak Gabriela Myszka WSK V114



LśPś Imię i  Nazwisko itmk
pseudonim funkcja

M

27. Grodzka Genowefa Gena WSK V

23. Zgodzi^ska Krystyna Wilczek WSK

29. Bączkowską Irena Irys WSK

30. Buczkowska Helena Aleksandra WSK

31. Żytelewski Alojzy pal z-ca k-dta placóvtf 
Oocuc&rL Olszowa- Góra 

"Dwór"

32.

33.

34.

Semrau Henryk 

Iwanow Aleksander

Kowalski W>edvsław

Hermes

Mikołaj

łączność"Stodoły"
03 owa 

Plac ówka "ftibnaura 
Góra" Dwór

z-ca k-dta plac.Oflaa : 
owa Góra" Dwór

35. Henne Stanisław Henryk d-ca druż. dywersji 
Dwór

36. Rolbicki Józef Rolbas łącznik

37. Szymańska Blondyna łączniczka

38.

39.

Adriańska Marta 

Sikorska Wiesława

Ciotka

Wanda

WSK-Kwater.

WSK

40. Kowalek Janina Maria łączniczka OsowaGóra 
"Dwór"

41. gdański Maciek zaplecze partyzantka 
Bory

42. Gr-^ywacz Józef Józef _  H _

43. Grzywacz Alojzy Aloś «.«—

44. Szmelter Konrad Żuław _

45. Łepek Stanisław Kuras —  M-

46. Giłka Antoni Żuraw

47. Fleming Bronisław Sroka

.00 Żyduch Konrad Konrad

49. Żyduch Franciszek Żyd _  ł ł _

50. Gdpmiec Antoni Krzywonos lekarz oddz. part.
ką

Łączność z partyzant51. Hylewski Józef - '

52. Jaśtak Gertruda zapl. part.

53. Gierszeawska(Szablewska) Józia 115
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54* Andrzejeszczakówna Lidia

55# OłówcT-ewsks

56* Forycki "^geniusz

57. Stempniewski Kazimier?

58. Stempniewski Antoni
59. Wi Gniewski Zygmunt

60. Poraziński Wojciech

61. Wypijewski Albin

62. Stefaniak Adam

63. Marciniak Antoni

64. Z ieliński Paweł

65. ImierT-chalski ^dmund

66. Wawrzy^c ?ak Józef

67.NNowak 7działaw

68. Szymański Bolesław

69. Dyduch Robert

70. Nowak Jerzy

71. Walkusr Jan

72. Pobłocka Mieazysłswa

73. Patrfal Anastazja

74. dolska Fe lic ja

75. Kecrmarek Stanisław

76. Schwarz Otylie
77. Michalski Roman

78.Michalski

79. Raszewski 7bigniew
Q.A/vM/i_

80. Pankowi er

Sans

Danka

Florek

Werner

Werner TTT

Perwua

Szwarc

Orzeł

Serce

Waligóra

Woda
'

Pstrąg

Ryś
Lis

Ptak

Anna

Szczęsna

Osa

Szwed

Alojzy

zaplecie part.Bory

ODR 

. ODR Gdynia

ODR

ODR

ODR

ODR

ODR

ODR

i.ąc znośćiMSR

Hufcowy THH Gdynie 
"Lada"

Hufcowy

'2ĉ 'krf£tg.

WSK Sępolno

THH Gdynia

WSK V Tc'/ew

k-dt r e j .  w obwodzie 
garnizon "Dwór"

łącznik V Dwór
f

sze f łąezn garn.DWór 

kom. r e j.  w Dwór
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W czasie pobytu Jasia Sznajdra pokazałem mu dokument z akt Józefa Grussa, 
dotyczący sytuacji w AK w pierwszych miesiącach 1945r./może lepiej powie
dzieć z pierwszej połowy 1945r/.Wynika z niego wyraźna kontrowersja między 
Aleksandrem Schulzem /Michałem/,a Józefem Chylińskim,
Meldunek jest boz daty tylko podpisany "Michał" i znajduje się na str.131 
akt sądowych Józefa Grussa.Zachowuję pisownię meldunku i podaje własne in
terpretacje użytych skrótów."P.J." według mnie "Pan Janusz",pseudonim Pału-
bickiego. "Obw." -Obwód."SS" - Szef Sztabu."W.B," - Wydział Bezpieczeństwa.- 
"Gr-po" -Gestapo."gar." - Garnizon."II-ka"f "II*ce" - II oddział sztabu okrę
gu."! - karz"-oficer oddziału I-szego sztlfcbu. "Y-karz" - oficer oddziału 
T-go sztabu okręgu."Wojtek" ▼ Gustaw Olszewski."Jacek" - Józef Eichstaeadt.
"Ewa" - Urszula Klunder.

Jedyna data jaka występuje w meldunku to powołanie się na wydarzenia z IY/
4. z czego możnai.nosić#że meldunek był złożony po tej dacie.
Będę rad jeśli Pani Docent uzna,że dokument daje pewien obraz stosunków

istniejących po rozwiązaniu AK na P.morzu. Takie też było stanowisko Jasia Sznajara.
Łączę wyrazy szacunku^__> (

Tadeusz Jaspowski

P.J.Przesyłam odpis meldunku do 111 oraz wyjaśniam.Dot.Części wstępnej. 
Rozwiązanie AK przez Prez££enta Bzecbp.uznał Pan za fakt dokonany,polecił 
nam jednak sieci org.nie rozwiązywać.Po przeprowadzeniu gruntownej / w do
myśle reorganizacji TJ/ byliśmy gotowi do dalszej pracy - każdy na własng» 
Odpowiedzialność bez poczucia obowiązku bezwzględnego posłuszeństwa.
iA>tyczy pkt.l/Wg informacji Pana miała nastąpić fiłcyjna zmiana nazwy 
oraz systemu Arg.oraz programu.SS żadnych konkretnych zmian nie zarządził 
tak,że AK zostało AK.

Dotyczy pkt.2/ Niejednokrotnie prosiłem SS o instrukcję org.,zwracałem 
się z zapytaniami odnośnie aktualnych wytycznych pracy,niejednokrotnie 
zwracałem uwagę na prąd naszych ludzi do uchylania się od służby wojskowej 
i tworzenia oddziałów part.leśnej,podkreślając niebezpieczeństwo dopusz
czenia do tego wzgl.nie ujęcia tej akcji w karby org.-bezskutecznie.My 
zbojkotowaliśmy partie polit.,włączając w nie tylko wtyczki.Obw.Plac otrzy
mał bezpośredni rozkaz od SS należenia do partji polit./co spowodowało na
gonkę W.B, na obwody sąsiednie,bojfeotujące partie/ Nagonki WB i rozkaz od
cięcia się i nietworzenia part.już istniejącej wywołał rozgoryczenie i nie
zadowolenie w dołach.
Dot.b/ między d-cami panuje przekonanie,że syste*vt pracy SS,jak zawsze 

dotychczas tak i teraz doprowadzi do wsypy,której on uniknie.Energiczny 
protest wywołało rozlepienie plalatów /śmierć harcerza/»które zdjęto tak

Bydgoszcz 18 YI gir.

Szanowna Pani Docent.
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s.2 meldunku "Michała”*
wcześnie,że ich ludzie prawie nie widzieli,dały W.B.dowód,że dotąd niezde- 
konsp.AK Jednak istnieje.Obecnie wydaje się w dużej ilości awanse z zaś- 
wiadczeniami/np.niższy d-ia w garn.otrzymaj awans z zaświadczeniem nie 
przez aowódcę garn.lecz jakąś inną drogą.Na wypadek wsypy skąd awanse Jeśli
AK nie istnieje,SS opiera się na takich ludziach,którzy Jak Kudliński/awan
sowany z cywila na ppor stanu wojny-w/g wersji szwagier SS/ aresztowany 
zasypał nie tylko swój inspektor.,ale odszyfrował i zasypał w G-po ludzi 
z insp,bydg./K.odszyfrował nawet.wnioski awans.i odznacz.zaszyfrowane szyf
rem KO z meliny która dostała się w ręce G-po/

Dot.o.-Tło rozbicia gar.Pan zna a wyszczogólnienie szeregu szachrajstw 
zajęłoby zbyt wiele miejsca.Charakterystyczne dla tej 3prawy miijjo,że roz
bicie było ukartowane i zaplanowane ta/ początkowe twierdzenie SS,że winę 
za rozbicie ponosi Pan,bo przekazał Il-ce Oracza,b/późniejsże twierdzenie, 
że winę ponoszę ja,bo wierzyłem Stanisławowi,dałem mu kontakty,nie obstawi* 
^ąo go,c/ oburzenie SS gdy powiedziałem,że Wiktorowi należałoby dać wskórę 
;̂ a zdradzenie kontaktów ludziom służb.nieznanym oraz zerwanie kontaktów 
d-cy w dół i wprowadzenie dołów w błąd podaniem do wiadomości,że dca gam, 
jest zaocznie usunięty.“Wiktor tłumaczy listownie dcy gam.,że zrobił to 
dla lepszej dywidendy/.d/Po rozbiciu starego gam.z tych samych ludzi two
rzy nowy garnizon.
Dot,pktu 3/Proponowanie nam roli najemników jest obrazą.Nie chcąc utrud

niać SS-owi obsadzenia stanowisk "swoimi ludźmi".przemianowałem d-ców ins. 
i gam.na I -karzy,rezerwując stanowiska d-ców do dyspozycji SS.SS staran
nie unikał drogi służbowej,-obsadzając obwody przez rozbijanie gam.i insp. 

Współpraca zasadniczo rozbijała się o to,że SS nie zgodzi^ się na niepe- 
netrację org.do 4-go szczebla w dół co jest niezgodne z zasadami konsp.

Z naszej strony postawienie takich warunków było podyktowane koniecznoś- 
ą zapobieżenia dalszym łajdaotwom-psuciu pracy org.,radykalnemu leczeniu 

idealistów z patriotyzmu,demoralizowaniu bezinteresownych dołów.Mamy dosyć 
takich metod jak urabianie opinii "wariata” b.p.o.II-ka O.K. Jackowi po 
powrocie ze Stutthofu/wsypany przez Y-karza K.O.-Wojtka,zamiast którego 
SS"wolałby straoió 500 ludzi/,oficjalne podawanie b.kmndtki insp.WSK »Ewy 
za zdrajcę/powróciła ze Stutthofu - wsypana przez i obecnie protegowaną 
SS/,która według opinii współtowarzyszy budziła uznanie swoją postawą.

.W załączniku skierowanym do.111 doniosłem,że sieci org.nie rozbijemy i 
chętnie pójdziemy na współpracę i ideologiczne podporządkowanie się.Przyz
na ję,że znając mnie tylko z opinii SS-a możnaby mieć inny obraz celu stwo
rzenia tej org.Ponieważ nie mogłem się zgodzić z systemami SS-a ,

l/prosiłem o zwolnienie mnie z obowiązków dcy po utworzeniu garnizonu — 
1/44,

2/usunąłem się ze stanowiska dcy insp.,wyznaczonego mi przez I-karza OK 
i Ęcę KO,przenosząc się do lasu,gdyż SS w tydzień później wyznaczył innego 
dcę insp./YIl/44/ 118



s.3 meldunku "Michała"
3/prosiłem o zwolnienie mnie z funkcji I-karza pokr.-wobec rozbicia gam. 
/IT/45/
Dla dobra sprawy prosiłem o nierobienie użytku z obelżywego listu SS-a 
wystosowanego do mnie.Uważam za słuszne zmienienie mnie na kogoś z więk
szymi kwalifikacjami i możliwościami,nie jest jednak właściwe motywowanie 
konieczności zmiany raoimj jakoby łajdackimi postępowaniem,Nie wiedząc o 
możliwości stawania do raportu w pracy konsp.,a po doświadczeniach prze
widując,że z objęciem Qkr.przez SS.charakter pracy przestanie być ideowy 
i czysty a metod nie będzie nożna zakwalifikować do uczciwych i na pozio
mie - wobec więcej jak braku przekonania dców co do możliwości współpracy 
z SS -em nie miałem innego wyjścia z sytuacji.Tak nam nakazał obowiązek 
wobec Ojczyzny sumienia i honoru.Wobec uznania naszej niewspółpracy za 
bunt/jest to chyba bunt przeciwko świństwom/ proszę o zwolnienie mnie z 
obowiązków.0 ileby Pan uznał,że postępowanie moje nie było godne porząd

nego człowieka,proszę o skreślenie mnie z listy awans.i odznaczeniowej.
/-/ Michał
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Aleksander Schulz
Dnia 16 września 1990 roku odszedł na wieczną wartę jeden z ostat

nich, najbardziej zasłużonych oficerów Okręgu Pomorskiego Arm ii 
Krajowej, Aleksander Schulz. Urodzony 10 lutego 1917 r. pochodził ze 
starej, zasłużonej i twardej w  poczuciu polskości rzemieślniczej ro- 
dżiny bydgoskiej. Za swą narodową postawę zapłaciła ona cenę naj
wyższą. Ojciec Aleksandra, W ładysław , powstaniec wielkopolski, zginął 
v ,— < niemieckiego okupanta w  1939 roku, a los jego podzielili bracia 

izimierz. Bronisław i Józef. Ten ostatni, ks. kanonik Jozef Schulz, 
Zfe^ął w  roku 1940 w  Buchenwaldzie. .

W  Bydgoszczy uczęszcza Aleksander do dwóch znakomitych gimna
zjów, klasycznego i humanistycznego, gdzie otrzymuje gruntowne pod- 
stawy wiedzy i kultury klasycznej. W  tych szkolnych latach wciąga  
się też do pracy i działalności harcerskiej. W raz z Ferdynandem Zięt
kiem przemierza w  harcerskich wędrówkach Tatry i Pieniny, Beskidy 
Wschodnie, W ołyń i Wileńszczyznę. Egzamin dojrzałości składa w  ro
ku 1938. Później następuje służba wojskowa — Dyw izyjny Kurs Pod
chorążych Rezerwy Piechoty X V  D P w  Bydgoszczy, z przydziałem do 
62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, zwanego powszechnie w  Bydgoszczy  
pułkiem „dzieci Bydgoszczy” . W  jego szeregach bierze udział jako  
m łody podchorąży w  walkach wrześniowych 1939 roku. Z  Ośrodkiem  
zapasowym  Pułku trafia na  wschód, gdzie organizuje się zaplecze do 
dalszej walk i z najeźdźcą. Wkroczenie Arm ii Czerwonej udaremnia 
te wysiłki Pchor. Schulz szczęśliwie unika sowieckiej niewoli (a więc 
najprawdopodobniej i śmierci) i po wielu przejściach przedostaje się 
w  swe rodzinne st'. ' v, do Bydgoszczy. Tu dowiaduje się o straszliwej ■nr -

45

"Chyłku ż,ycia poczekał się innych czasów, wyrównywania krzvwri 
nieprawości, dążenia do prawdy. Kiedy dnia 3 m a m

7 atnk,®y g°/ZCZy uroczystość odsłonięcia Tablicy Pam iątkowej ODR  
„Zatoka , jednocześnie 12 żołnierzy Polski Walczacpi __

odznaczeni zostali pośmiertnie Aleksander Schulz. Pozostali

16P wrze“ ai"«or rokuUlw ^ z n a ^ u ^ t a m ^  p T h ^ ’ Z“ arl dnla cmentarzu Junikowo N a  tvm , pochowany został na
Okręgu Pomorskiego Arm ii K ra jow e j płk ^ P a ł ^ c k T ^ ®  Dowódca

STANISŁAW KRASUCKI

/\

tragedii rodzinnej, że ojciec i trzech stryjów zam ordowanych z *ło 
przez okupanta. W  samej Bydgoszczy panuje terror i niepewność jutra  
dla każdej polskiej rodziny. W  tych warunkach szczególnie trudnych, 
gdzie Polacy pozbawieni byli praktycznie wszelkich praw  i nawet 
wolności osobistej, tworzą się pierwsze zręby podziemnej walk i kon
spiracyjnej, struktur podziemnego Państwa Polskiego i jego  sił zbroj
nych. Już z początkiem roku 1940 naw iązują A leksander Schulz kon
takty organizacyjne z kolfcgami szkóBnym^ ̂ podchorążym i ze swych  
roczników, oficerami i podoficerami z pułków  bydgoskiego garnizonu. 
Przez Edwarda Foryckiego, oficera rezerwy, w ychow anka Gimnazjum  
Klasycznego, wciągnięty zostaje do prac Okęgowej Delegatury Rzą
du R P na Pomorzu „Zatoka” . Wkrótce jednak przechodzi do pracy  
ściśle wojskowej w  Z W Z -A K . Odkomenderowany zostaje do Dowództwa  
Okręgu. Pełni kolejno funkcje Komendanta Garnizonu na miasto B y d 
goszcz, Komendanta Inspektoratu i Komendanta Podokręgu B ydgo
skiego. Okazuje się doskonałym organizatorem pracy podziemnej. In 
spektorat obejmuje w  sytuacji niemal krytycznej, po m asowych aresz
towaniach i pierwszym zadaniem jest odbudowanie sieci organizacyj
nej dla zapewnienia ciągłości działania — łączności wyw iadu, kwater
mistrzostwa, szkolenia i sabotażu. Sam Garnizon Bydgoski podzielony 
jest na 6 rejonów dzielnicowych, terytorialnie zgodnych z posterun
kami policji, a ponadto są rejony wydzielone, jak  „K o le j” , czy „Fa
b ryka” . T a  ostatnia dotyczy fabryki prochu w  Łęgnowie. Rejony dzielą 
się na placówki terenowe. Tu również istnieją p lacówki wydzielone 
w  zakładach przemysłu zbrojeniowego. W  sumie, na tym terenie, gdzie 
niemal każdy krok Polaka był kontrolowany i śledzony w  zakładzie 
pracy, w  kamienicy, wśród sąsiadów, dzięki dobrze zorganizowanej 
i mocno osadzonej w  terenie siatce organizacyjnej, aparat gospodarczy 
okupanta, jego administracja, poczta, kolej i inne organy były  do
kładnie rozpoznane i mogły być zaatakowane od wewnątrz. A leksander 
Schulz rozumiał dobrze, że w  pracy podziemnej należy się liczyć z w y 
trzymałością psychiczną obu stron, że nie można tu dopuścić do za
łamania się oporu przez masowe aresztowania, a w ięc czujność jest 
podstawowym  atrybutem ciągłości walki. K ierował się zasadą, że °no- 
łeczeństwo musi odczuwać, że ktoś kieruje oporem, form am i ' l, 
a z drugiej strony okupant winien łudzić się, że nic się nie cu ^ je  
i w  tym stanie pewności należy go utrzymywać. N a  trudnych stano
wiskach dowódczych zawsze cechowała Schulza ogrom na odwaga, a jed
nocześnie rozwaga, spokój, zimna krew, wyczucie sytuacji. Młodzież 
powstrzym ywał przed zbyteczną brawurą, wym agając ścisłej dyscy
pliny wojskowej, chroniąc przed stratami powodowanym i lekkomyślno
ścią, niedoświadczeniem. Stanowił A leksander Schulz typ urodzonego 
dowódcy na szczeblu taktycznym w  pracy konspiracyjnej Arm ii K ra
jowej na Pomorzu. W  drugiej połowie 1944 roku otrzymuje zadanie 
koordynacji działań partyzanckich. Z a  całość swej działalności w  Okrę
gu Pomorskim Arm ii Krajowej awansowany został do stopnia oorucz- 
nika, odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem W a
lecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Po zakończeniu w ojny jako prawdziwy dowódca nadal troszczył się
o swych ludzi, starał się chronić ich przed nowym i zagrożeniami, 
a nawet w yryw ać z aresztów i więziej. By ł kilkakrotnie aresztowany, 
nikogo jednak nie ujawnił. Bronił zawsze słusz- ej sprawy, dobrego 
imienia Arm ii K rajowej i Polskiego Państw av Podzłem aego.
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Schulz Aleksander Ignacy ps. „Michał, „Ma
ciej”, przybr. nazw. „Aleksander Choraszewski”,
„Kwasut”, „Lech Ignatz Posługowski” (1917—
-1990), kmdt Garn. i Insp. AK Bydgoszcz, ostatni 
]andt Podokręgu Północno-Zachodniego Okręgu 
AK Pomorze.
Urodzony 10 II 1917 r. w Rógowie, pow. Żnin; 

syn Władysława, mistrza rzeźnickiego i Jadwigi 
zd. Radke. Ojciec Aleksandra był uczestnikiem 
Powstania Wielkopolskiego, później działaczem 
Koła Powstańców i Wojaków w Bydgoszczy, jak 
też działaczem środowiska rzemieślniczego (pro
wadząc przedsiębiorstwo produkcji przetworów 
mięsnych).
Aleksander uczył się w Państwowym Gimna

zjum Humanistycznym w Bydgoszczy, w któiym w 1938 r. uzyskał maturę. W  latach 
1937-1938 był szefem młodzieżowej grupy „Zakonu Krzyża i Miecza” —  elitarnej 
organizacji odnowy moralnej kpt. Władysława Polesińskiego. Służbę wojskową 
odbył w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 15 DP, w 61 pp 
w Bydgoszczy. Jako podchorąży brał udział w kampanii wrześniowej w szeregach 62 
pp w składzie patrolu ubezpieczenia na trasie Toruń-Warszawa-Lublin-Janów 
Lubelski-Chełm. Około 20 IX 1939 r. brał udział w walce z pododdziałami straży 
przedniej wojsk sowieckich. W  dniu 30 września, gdy oddziały pułku zostały okrążo
ne pod Bełżycami przez niemieckie jednostki pancerne, dołączył z patrolem do 
oddziałów płk. Koca i brał udział w walkach w lasach k. Janowa Lubelskiego. Unik
nąwszy niewoli przedostał się do Bydgoszczy, jednak wobec zagrożenia osobistego 
po aresztowaniu pizez Niemców ojca i stryja, ukrył się u brata matki Benona Rad- 
kego we wsi Poslugowo pod Janowem Wlkp., pow. Żnin. Podejrzany o udział w 
tłumieniu niemieckiej dywersji w Bydgoszczy, przebywał kilka tygodni w janowskim 
areszcie. Po zwolnieniu pracował w gospodarstwie rolnym wuja. Wtedy rozpoczął 
tajną działalność w organizacji kierowanej przez lekarza Kazimierza Sletlera, pod 
krypt. „Pałuki 3-G” (która później stała się komórką ZWZ-AK). Schulz brał udział 
w realizacji celów tej organizacji, m.in. w sztafetowych przerzutach do Generalnego 
Gubernatorstwa ludzi ściganych przez władze okupacyjne, w organizowaniu pomo
cy rodzinom wysiedlonym i tym, których członkowie znajdowali się w obozach 
jenieckich lub koncentracyjnych. Rejestrował również przebieg niemieckiej akcji 
eksterminacyjnej. Pod koniec 1941 r., zagrożony powtórnie aresztowaniem, wrócił 
do Bydgoszczy, gdzie udało mu się (dzięki pomocy ludzi z bydgoskiej konspiracji) 
zatrudnić jako robotnik firmy telefonicznej Siemens Halskc. Pracował okresowo na 
terenie lotniska i zakładów DAG-Branau w Łęgnowic. Dzięki kontaktom koleżeń
skim ze szkół został włączony do działalności konspiracyjnej w Okręgowej Delega
turze Rządu na Kraj (ODR) na Pomorze, kiypt. „Zatoka”. W  listopadzie 1942 r. 
został zaprzysiężony do AK pod ps. „Michał” przez por. Zygmunta Szatkowskiego 
Ps- „Wiesław”, kmdta Insp. Bydgoszcz. Otrzymał, pomimo młodego wieku, funkcję 
kmdta Garn. Bydgoszcz po aresztowaniu ówczesnego kmdta kpt. Leona Hoffmana 
Ps- „Henryk”, „Adam”. Nominację tę zawdzięczał swym dużym zdolnościom orga
nizacyjnym i szerokim znajomościom wśród b. uczniów gimnazjów —  młodych
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oficerów rezerwy, podchorążych i starszych harcerzy, oraz pewnym znajomościom 
wśród powstańców wielkopolskich i ich dzieci, które to grupy, usposobione bardzo 
patriotycznie, skupiała bydgoska konspiracja. Po aresztowaniu Z. Szatkowskiego 
w marcu 1944 r. otrzymał nominację na kmdta Insp. Bydgoszcz, przyjmując odtąd 
drugi pseudonim „M aciej” . Posługiwał się również kennkartą na przybr. nazw. 
„Kwasut” , „Aleksander Choraszewski” i „Lech Ignatz Posługowski” . W  II poł. 
1943 r. po reorganizacji Okręgu, tj. utworzeniu dwóch Podokręgów: Pólnocno- 
-Zachodniego i Południowo-Wschodniego, otrzymał od kmdta Okręgu ppłk. Jana 
Pałubickiego ps. „Janusz” nominację na kmdta pierwszego z nich, z siedzibą w Byd
goszczy. Funkcję tę zachował do rozwiązania A K  w styczniu 1945 r.

Do organizacji przyjmował i zalecał przyjmować tych ludzi, którzy ryzykowali 
przeżycie okupacji nie przyjmując niemieckiej listy narodowościowej (choć był 
wyrozumiały dla „eindeutschowanych” —  zmuszonych do zmiany narodowości 
szczególnymi okolicznościami). Przestrzegał, aby do A K  werbowano zasadniczo 
byłych oficerów, podoficerów, podchorążych przedwojennych oraz roczniki pobo
rowe. Polecał też, aby warunkiem przynależności do A K  była nie tylko narodowość 
polska, lecz także unikanie działalności politycznej i kierowanie się tylko zasadami 
sformułowanymi w przysiędze A K . Dla ochrony przed dekonspiracją wprowadził 
zasadę działania „bezszmerowego” , co pozwoliło na ukrycie przed Niemcami zasię
gu i form konspiracji akowskiej na dowodzonym przez niego terenie. Rozwinął do
brze zakonspirowaną sieć terenową, obejmującą szeroki zakres działania. Organizo
wał sabotaż (głównie zbrojeniowy), rozszerzył wywiad na najdrobniejsze komórki 
terenowe (gospodarcze, polityczne, wojskowe). Stworzył łączność wszystkich ogniw 
organizacyjnych „w górę” i „w dół” w obrębie Inspektoratu. Uruchomił „skrzynki 
pocztowe” , punkty kontaktowe, centrale łączności przez łączników, łączność woj
skową i radiową. M iał duży udział w akcji scaleniowej organizacji konspiracyjnych. 
Osobiście prowadził rozmowy z przywódcami „Gryfa Pomorskiego” , z przedstawi
cielem „M iecza i Pługa” Augustynem Tragerem, uzyskując jego zgodę na podpo
rządkowanie tej organizacji Komendzie Pomorskiego Okręgu A K . Za pośredni
ctwem Henryka Szymanowicza ps. „M arek” odbył też podobne rozmowy z szefem 
Stronnictwa Narodowego kpt. Lewandowskim. Szczególną wagę przywiązywał do 
działań akowskiej partyzantki w Borach Tucholskich, która mu podlegała i z którą 
miał stałą łączność poprzez Leszka Białego ps. „Jakub” i Macieja Krzyżanowskiego 
ps. „Kuba” —  oficerów łączności KO. Jesienią 1943 r. spotkał się ze Stefanem 
Gussem ps. „Dan” —  głównym organizatorem tej partyzantki w jego kwaterze 
w leśniczówce Rynków.

W  maju 1944 r. został przez płk. J. Pałubickiego (z  którym był w stałym kon
takcie przez cały okres swej działalności) mianowany kmdtem Insp. Włocławek. 
(Funkcję inspektora bydgoskiego przekazał wtedy por. A . Suszkowi). Jednak, wo
bec rozbicia aresztowaniami konspiracji w Insp. Włocławek, funkcji tej nie objął- 
Zagrożony w Bydgoszczy aresztowaniem podczas obławy Jagdkomando, uratował 
się ucieczką zorganizowaną wspólnie z Leszkiem Białym również dla ppłk. Pałubi
ckiego i Jadwigi Deruckiej ps. „M aria” —  szyfrantki KO. Po kilkunastodniowym 
pobycie w lasach podwłocławskich i w Toruniu, przedostał się (także przy pomo-

- cy Białego) do oddziału partyzanckiego „Jedliny-102” dowodzonego przez por. 
Jana Sznajdera ps. „Jaś” . Stąd dowodził Podokręgiem poprzez punkty kontaktowe 
i łączność kierowaną przez Macieja Krzyżanowskiego. Brał wtedy udział w akcjach
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oddziałów partyzanckich i we współtworzeniu z niego jednego Zgrupowania pod 
krypt. „Cisy-100” . W  czerwcu 1944 r. uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym dla 
ustalenia możliwości i zakresu rozwoju partyzantki na potrzeby akcji „Burza” , pla
nowanej przez Kmdę Główną na sierpień 1944 r. Spotkanie to odbyło się w leśni
czówce Wypalanki k. W ielkiego Gacna (w Borach Tucholskich) z udziałem Stefana 
Gussa, Jana Sznajdera, Alojzego Bruskiego ps. „Grab” —  dcy oddziału „Świerki” , 
Alojzego Suszka ps. „Paweł” i Macieja Krzyżanowskiego, pod przewodnictwem 
ppłk. Jana Pałubickiego. Z  jego upoważnienia Schulz wydał wszystkim komórkom 
terenowym rozkaz udzielania pomocy polsko-radzieckim grupom 'desantowym 
i kontaktowania ich i dowódcami oddziałów partyzanckich, traktując to jako pomoc 
organizacyjną dla Sił Sprzymierzonych. W  październiku 1944 r. przeniósł się do 
głównego punktu dowodzenia w Bydgoszczy. Tu współdziałał w zakresie łączności 
„w górę” ze Stanisławem Nowickim ps. „Mszczuj” , „Mestwin” z O D R. Współpraca 
ta doprowadziła do spotkania kmdta Okręgu Pomorze A K  z Bolesławem Lipskim 
ps. „Stary” , „Bartel” , naczelnikiem Wydz. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
ODR, na którym to spotkaniu uzgodniono zakres i taktykę konspiracyjnych działań 
oraz poglądy na problem odpowiedzialności za losy społeczeństwa polskiego na 
Pomorzu.

Po rozwiązaniu A K  pozostał w konspiracji. W  marcu 1945 r. przyjął od kmdta 
Obszaru Zachodniego D SZ płk. Jana Szczurka-Cergowskiego ps. „Sławbor” , 
„Mestwin” propozycję wstąpienia do D SZ (z podległymi sobie strukturami). Na 
przełomie kwietnia i maja tegoż roku objął funkcję oficera organizacyjnego Okręgu 
Pomorskiego DSZ. Jednak uważał, że w zmienionej sytuacji politycznej w Polsce 
walka konspiracyjna przeciwko sowieckiej okupacji dawnymi metodami jest bez
skuteczna. Ta jego postawa nie była zgodna z opinią płk. Szczurka-Cergowskiego, 
który zalecał dalszą walkę w konspiracji. Wtedy Schulz przyjął stanowisko szefa 
Wydz. Organizacyjnego nowoutworzonego Okręgu Morskiego D S Z  w Gdańsku, 
którego kmdtem został ppłk J. Pałubicki.

W  dniu 1 IX  1945 r. Schulz został aresztowany przez UB w Gdańsku-Oliwie 
podczas fali aresztowań, rozpoczętej w sierpniu, spowodowanej obecnością agenta 
UB w składzie oddziału ochrony Sztabu DSZ. Zbiegł z aresztu i nawiązał kontakt z 
płk. Janem Mazurkiewiczem ps. „Radosław” , przeprowadzającym akcję ujawniania 
żołnierzy AK . Zdecydował się na ujawnienie i na pracę w Komisji Likwidacyjnej 
Okręgu Pomorskiego DSZ. Aktywnie i skutecznie uczestniczył w przygotowaniu 
obrony uwięzionego ppłk. Pałubickiego i jego współpracowników. Był świadkiem 
obrony na ich rozprawie w czerwcu 1946 r. Wbrew wcześniejszym obietnicom orga
nów UB (wzamian za ujawnienie) był szykanowany i aresztowany w związku z przy
należnością do A K  i DSZ. Wyjechał wtedy z założoną w 1946 r. rodziną do Pozna
nia, gdzie w 1951 r. ukończył studia ekonomiczne. Jako wolny słuchacz podjął też 
studia z zakresu historii sztuki, które jednak przerwał z powodu szykan i trudności 
materialnych. Pracował w Narodowym Banku Polskim i przedsiębiorstwach: M iej
ski Handel Detaliczny, Miejskie Pralnie i Farbiarnie oraz Wielkopolska Fabryka 
Urządzeń Mechanicznych, gdzie zajmował kierownicze stanowiska. Ostatnim jego 
zakładem pracy aż do przejścia na emeryturę w r. 1978 był Ośrodek Badawczo- 
rozw ojow y Pojazdów Szynowych. Udzielał się też społecznie, najpierw' w studen
ckiej Bratniej Pomocy, później w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym i w PCK. 
Zmarł 17 IX  1990 r. w Poznaniu, pochowany na cmentarzu w dzielnicy Junikowo.

153

124



ć / g -
Jest autorem opracowania pt. Szkic działania Annii Krajowej Okręgu Podmorskie

go w Podokręgu J a ry "  (Poznań 1978).
Odznaczony pośmiertnie Orderem Wojennym Virtuti Militari V  kl. ( 1944. 

zweryf. 1991), Krzyżem Walecznych (1944), Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami 
(1945), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990).

Ożeniony w 1946 r. z Jadwigą Letke, miał z nią 2 synów —  Jacka (ur. w 1948 r.) 
i Stefana (ur. w 1958 r.).

Ojciec A. Schulza oraz stryj-ksiądz kanonik kościoła Famego —  działacze spo
łeczni m. Bydgoszczy zostali rozstrzelani przez Niemców we wrześniu 1939 r.

AMSt., Akta sprawy J. Pałubickiego i towarzyszy: AP AK, Dok. Okr. Pom. AK, sygn. 13, 
T.: Bendig F., Chyliński J., Derucka J., Jagielska I., Pałubicki J„ Schulz A. (tu biografia 
autorstwa J. Sznajdera); S c h u l z  A., Szkic działania Armii Kiajowej Okręgu Pomorskie
go w Podokręgu Jary”, Poznań 1978; S z n a j d e r  J., „Jedliny-102” sygn. B/26; AK na 
Pomorzu..:, C i e c h a n o w s k i  K„  Ruch oporu..., K r z y ż a n o w s k i  M., Wspom
nienia iobiierza Armii Kiajowej Okręgu Pomorskiego „Pomnik”, Gdańsk 1995, s. 32, 48, 
56, 77.

Leszek Michalski!, Anna Zakrzewska
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Szkic działania Armii Krajowej Ckr<g Pajorze 
w ±;©d©icręgu "Jary'* w tym garnizsaie bydgeakiw *'])w«~r" D.035. 
oprac«wany przez K9ifles.daat« p®doń.r*gu "Jary" Alek»aadra Lichulza.

Miaęxa 1/3 wie*u ©d zatańczenia wojny. Okres "jedaeg© p©k©ieaia" aie 
jest okresem "dawtoości" potrzebnej do traktowania spraw walki z ©Icu- 
paatem w latach 1940 - 1945 jako historii. Kie wygasły "ddgorne" ani
mozje, c ©cisi nieco zelżaxa "am©wa :~ilczer;ia" >is teist .raii krajowej. 
(ttdy w środkach atsowego przekazu *6wi się • aktach walki kenspiracyj- 
nej nsle£y rozumieo, źe iiwwi się © AK, gdyś inaczej zawtsze podkreśla 
si<* AL ). Hu sprawy AK - w atosuaku d© ©Kresu, w którym akowcy t© "za
plute kar^y reakcji", patrzy się (©dgoraie) z więkasya ©bjektywizmena, 
chociaż atosunoK ap. władz ZBO«fID zmienił ei< aie wiele i byc aie moie 
iaaczej gdy etaaawiaka Kierownicze są ob©adzone(w tej organizacji) 
w większości b. fua*cj©nsrius»za :i UB, milicji itp. «. Bydg©;,zczy, naj
silniejszym ©śroajcu wal*.i podziemnej aa Pomorzu, aie należy do ZBO VlDłu 
aawet jećea procent b. iołaierzy AK. I taK Pomorze w ZU)«I-*zie repre
zentują "nie tutejsi" - z wyjątkiem wi^źniww obozów koncentracyjnych.
iii tera tura tego tematu w zupełności aie ©4ewi«roi«dls staau faktyczne- 
g©* jes'o ©aa zresztą b. uboga, reiniejyza praca doktorska Konrada Gie- 
chaaew»K.ieg© "Kucia Oporu aa Pomorzu Gdańskim" przez przemieszanie efe
meryd konsp&racy jnych z organizacjami ogwlao-poaorskimi czy ©gwlaopola- 
iimi, pomimo zachowaaia pozorów pewnego obiektywiamu, zniekształca obraz 
ruchu oporu. Umniejsza znaczenie Armii Krajowej. 1’rudn© się dziwi-
b.funkcjonariuszowi Urzędu Bezpieczeństwa, ie patrzy na te spravy tak, 
jak patroni w jego kr*gu("czya skorupia za miodu nasiąknie tym p>.£aiej 
trąci’,’ & dlaczego b̂  aie mi siat )• Opraoowaaie ^ubeckiego, wydane 
w oicresie stalinowskim, przeszi© cenzurę i wnioski t©ia postawiane zdzi- 
wiły i ?.©fa©lały aut©ra. m ateriały aie mogły by>- z resztą peine, ; dyź 
sprawy AK z uwagi na system konspiracji aie sł> znane n*»vet akowcom. 
Zawierają one prawdy pozorne i częściowe-i autorzy nie aegą powladzieo 
ze a^-wią pravvd< i tylxo prawdy.
Pomimo niewielu z resztą publiicacji z reguły tendencyjnie umniejszają- cv cii znaczenie Armii krajowej - teren działania pomorskiego oKręgu AK 
jest jeszcze "terr* uoi leones".
Nie widz* realnych możliwości odtworzenia ruchu oporu na Poaorzu, £dyź 
ci ictwrzy z racji stanowisk znali całość, jak komendant okręgu "Janusz" 
(Jan raiubicki), szef sztabu okr. "Hekin" (Jozef Chyliński), szef wy
wiadu "Jta^isiaw" (śp J^zef Gruss ), szef iącznosci okr. ichał-frarta" 
(śp Henry*. Gruetzmacher) nic już aie powiedzą. Z drugiego kręgu wtajea- 
niczonyc':. KdtwW pod ©kr t-go w "Żbik" (liro ni sław xietk.ie-*icz-v rli' 3 ic i)-'Jo
ru-1'. milczy jak zaklęty a z p©dei<ręgu zachodnieg© (bydg©sk©-gda'skieg©) 
nie śyją jui kd t,«i inspeKterstww:morskiego "Juhas" (Jarocki), chojnic-182



chsjnicko-tczewskiego a zarazem organizator p&rtyzaatki w Borach Tu- 
eholakich "BAK" (J.Guss), iaapektoratu bydgoskiego przewidzisay (w ra
zie wpadki) na zast.Kdta podokr. by a go a viego - "Paweł-* ieczysia#" (Aloj
zy Juszek). i«ie iyje też oststai Kdt łączności aK podokr^u i okręgu 
"JaJtub" (.ueszek Biały), kdtka Okręgu WSK "Zofia*' (Ealiaa Pietkiewiez- 
-Grlińska) i kdtka podokr. "Jary" WSK -"Bogna" -"Tekla" (Helena 3zaj- 
kowska). Z tego krjgu żyją jeszcze "Żbik", "Ksawery" (Beadig) szef Il-ki 
i ja.
Z trzeciego krśgu wtajemniczonych - kdt^w obwodów - żyje kdt garnizonu 
bydgoskiego "Lech" (Bronisław oonnenfeld ), kdt najlepiej prowadzanego 
obwodu wyrzyskie o "Karol" (B.Jusiał), kdt obw.s^poli;akiego "J^p"
Żyją pewno i inni ale aa ich ślad nie trafiłem.
Z dcvw oddziałów partyzaac*ich nie żjje "G»abH oddz. "Swier*i" (bruski 
zm.1946r), żyje aca oddz. "Jedliny" -"D^b" - J.uzaajder i aca oddz. { 
"Szyszki” - 1'3obwl" - J.Szaiewski, a poaadto; azyfrafitka Kaacel.okr. 
i łączniczka "Jadzia" - '‘Mar±aw (Jadwiga z Deruckich Glińska), kdtka 
iaapekt. bydgoskiego *SK "Regiaa","Magda" (kari a Biała), szef służby 
saait. " ..aada"(lreii» ozmidtowa) .
j=isaxo aij o AK rwźaie - sam zaś system koaspiracji ale zezwalał aa ta 
a&y wszystko,co aij działo,było wiadome wszystkim iołaierzom. Ghci naś
wietlić pewne ogwlaej aatury sprawy - aby pozoatai ślad tego jak to by- v 
ło aaprawd;. Tylko zespołowa pamięć megłaby udo&umentewao całośc dzia
łania aK.
A okresie stalinowskim - okresie terroru UB - nie aależało nikogo narażać /na prześladowania (śmierć: Jarockiego, Braakiego,białego ).
P^żaiej aaatąpiła odwilż lecz przecież aie wiosaa. Trzy czwarte aajbar-
dziej gVty«.nych - "f\iakcy jny ch" akowców to roczniki 1915-1920. Z tych,
co przezyli (pewna cz*śó zginała aa Wale Pomorskim) to staraza wtedy
młodzież, ktcra kończyła stuuia, zakładała rodziny, pracowała. Nie było
wi?c atmosfery ani marginesu sznna czasu aa pisanie. Od 20 lat moje ape
la o tworzenie przyczynków do hiatorii ruchu oporu w formie zapisania
właaaej i bliźnich działalaości, były głosem wołającego na puszczy.
ńszyscy uznawali słuszność tê ,o przeasijwzięcia, lecz a^ończyło ai| na
dobrych chuciach i obietnicach, la dalej w las tym iaardziej "sprawy"
zacierają si* w aaazej pamięci, tym więcej, £e przy obowiązującym w AK
stylu pracy "aikt nie wie więcej niż koniecznie ausi" i aieprewadzeniu
archiwów ( prucz ) - wierne opisanie zmieniających sij zdarzę'
jest bardzo trudne.

-  e t r  2 " s z k ic u  d z ia ł .A K  na romorzu yfmt- j
a u t .A  .S c h u lz* .  I**! Ą
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iroa»n.(i> powściągliwość v. mo/.ie i piśmie miała kiedyś bezcen#..t warteśw.
czasie ekupa cji"wsypy" obejmowany nieznaczną ilość oswb (ma terenach, 

w ktcrych pei.nii.aifl funkcja komendanta ad połowy 194 2r ja.ie był© żadnych 
strat poza poległymi partyzantami). Pe wojaie straty tai nie przekraczały 
promile. Jest ta dowodem nie tyl*© prawie że doskonałej konspiracji lecz 
świetnie nadającego ei< de konspiracji elementu ludzkiego na Pomerzu - 
w czyści b. za ceru prualkiege-Łeterum Censeo - należy jeszcze scalić sd 
zapomnienia co ai* da i stworzyć przyczynki ds histerii ruchu oporu na 
Pomorzu ala podkreślenia jego polskości w warunkach naj-truaniejszych 
w Polsce, ty* bardziej, ie tzw."LindeutschuDg*' rzuci! pewien oie/i na na- 
aze dobre isai^. Dla podniesienia opinii o Pomorzu "gloryfikuje si^" wsio* 
rodyzffi "eindeutschowanych", ich patriotyzia. Zasługi psiowy Polaków, kt^ra 
zaryzykowała nieprzyjęci© obywatelstwa (narodowości) niemieckiej, skrzęt
nie się przemilcza. Byli te bowiem akowcy i  ludzie z AK związani -w stre
fie jej wpływćw. Po 33 latach okazuje si^ , źe jeszcze nie można publiko
wać bez cenzury obiektywnej prawdy bez zaprawiania jej sosem ideologicz
nych wniosków - naturalnie tendencyjnie negatywnych. Możne by uznao dzia
łalność Ak z* niewypał, lecz po co działającym w dooraj wierze czy speł
niającym sumiennie obowiązki żołnierzy aK odmawiać zasług i  imputować 
nieczyste intencje ?-polityssne ?
Ludzie w AK na Pomorzu od pokoleń umieli pisać i czytać- nie była to wije 
ciemna masa pełna cn<ci szczerej a z drugiej też strony i żołnierze i do
wództwo w a*. pochodził© z jednej sfery ludowej i katolickiej.
Zbyt dużo może miejsca poświecę tu ustosunkowaniu się komend AK de spraw, 
które bud z;, dzisiaj najwięcej kontrowersyjnych sądów.
Koraenda AK - wobec oiaoege z uwagi na wsrunki oddziaływania Delegatury 
Rządu na społeczeństw© pomorskie (z wyjątkiem Oi>R)- musiała rozstrzygać 
sprawy i wziąć odpowiedzialność za reperkuaje wywołane tymi pociągnię
ciami. Zadaniem armii była walka lecz w naszych warunkach bar&ze należa
no si< liczyć z stratami wśrwd ludności cywilnej tak fizycznymi jak i mo
ralnymi. ułuwnym zadaniem było przygotowsnie kadr w najszerszym tego Sł©- 
wa znaczeniu da sprawnego przeprowadzenia akcji. Otwarta walka od pecząt 
ku okupacji zniweczyłaby »zan#e stałego podkopywania i zmniejszania zdol
ności produkcyjnych przemysłu głownie zor©jeniewege, rozszerzenia macek 
wywiadu na najdrobniejsze kamerki niem. gospodarcze, polityczne i wojsko
we oraz przygotowanie da powstania.

-str 3- 'Szkicu dział.AK ma ieaarsu" aut.a .Schulz.
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Waruaz l daisi.uŁlit ruchu oporu aa 1 o-aorsu

iroaerze Jaajtruoiiie ja.*-,* tar^ati działami* ula e r * * * iz * c j l
eyjąycu w jrelace. vift arosu-iieRi# etylu w a lłi  z ekupaatea i  imaege je j  
przeiaiefeu i aaiitiemie mli w pozeetzAoj oa*ie i uraju kefiieczaa jeet de-  
kładna ziiajeuei* waruakew w ktwryci- ż y l i  * alac^ na tere&le słudzy Emeemą 
a Jrruaaai* i sfciorze poza utraty aiepedle§łodei przeżyło dwie tragedie.

Pierwszą byzo zdziesiątkowanie 1 ud r;od ci w r  1939/1940. Okupant, ia fer®e-  
wamy przez duży adaatak dieazkaj:>cyeh tu Bieaećw, byk zeriemtewamy kto 
jeat *mieoeeplee*my* dla pa lityk i egraaredewieaia 1 rezetrze la ł d z iea ią t -  
ki tyal*ey "aajaktywaiejszych  ̂JPelakww. Zaaesay praeaat paza ww * fana- 
tyczny*! Kolakami* został wywieziemy da (*», s łodsi da prac aa taraaia 
•^ltreichu'’ . Oz«iv a łedzieiy  imteligeackiej ueiekża da SG luk Amelii.
#le lu  esadzeme w a basach je.aiecii.icji < f  1 stalagach.
Drugą tragedią byk •'-indeutachums'*. « aarcu 1942r ukazała a i j  ebwieaz- 
czaala ( jm fru f ) ,  a^wiąoa a . in .  a tya, ia  c l  ictwrzy a le  zlei<} w okradła* 
aya tonalnie wnieekuw a przyzmaale ia  obywatelstwa niemieckiego ( taw.
" fa lk a l ia te ”) fc.dą uważeni i  trektewami jaka aktywa! wrogowie - ie a ie c .
Jak traktują iiie-cy eregtw wiedniamo z akcji r.39/40. 
falaoy byli zrozpaczeni. i>aadya czy tai krajowa ośrodki dyepezyeyjne 
aia wzijły aa ewoje sumienie decyzji - milczały. *< taj eytueejl przeaz- 
ła 90£ lu.ar.cici polaniej uległe terrorowi i złożyła waiaaki. Ukazała ait 
jednak, ia yvsy tak zw. "Profuag*a " tj. badania przed epecjalmą komis
ją aaiaa było odżegnać eif od "wepwlaoty* z litutzi. fałowa Malaków 
eprowezewała koaisj* do odrzucenia ich wmiesaćw. oficerowie kK aia zło
żyli wnieskew, żołnierze A& w zasaesie nia przyjęli listy narodowościo
wej 111 grupy (ebywatelatae niemieckie ma 10 lat, warunkowe -da adwoła- 
aia) • rwiaiej aia przyjmowane w szeregi *£ i z wyjątkiem wywiadu i łącz- 
meści) ludzi z trupy *eiadeutacLo^acych *, bo co za pożytek z akewea 
w ehraaehcie”. Byłaby **oźe przesac* twierdzi*, ze ‘ neutecharg" adaiał 
paś lad od ziaraa, bo eirndeu-tsohowami czuli ai« relaka&i i dawali tac* 
dowody, ale *saiej jednak pezne kaafaaie aegliśsy nieć raczej do tych, 
którzy aie przyjęli III grupy ( chocialby zrobili to władała, z ebawy 
przed wcifileaiea da aie^iac^iega wejaka i wyayłz:̂  aa froaty ). 
m ałuźbaeh tuL byli tez Polacy urodzeai aa i za ¥*c odai»* ru^ioiami 
Polaki, a wi * ci .vuaaa, ^eiaaruaao,liŁraiaar korzysta j^ey z praw i przy
wilejów przyezuguj^eyeh lle^Ma o *i«c barazo przydatai w ł.tczaodci. 
la taroaach prze-i wojaą aaloiąc^eh do Hzeazy - w powiatach: złotewakia, 
czzuchoważic i opalakia oraz plaow^ki wywiadu w Bariiaie, da AC maleieli \; 
Heiehadoutsche (iolacy obywatele aioaioccy). Byli te przeważmlo atarai 
ludzie, gdyż atłedyc-u wygarnij te tio wojaka. JPewy£asaMiaalejszodel1’ stame- 
a i ły  aiewielki edeetek w Ak.

etr. 4- “jsa.icu dział.*.* aa i«asrzu aut.* .. jh ulz.
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I/J/-sir >-"~Złicu Gzibi. w-v na famarsa^sut. . ichuiz. '

%wojnie większość lelaków z pow. Złotów i Cziuehcw (tfuże skupisko) 
wywieziono jaJce liiemcww (-teichsdeutsche) a o ifieaiiec. Przedtem przesz
li gehennę.
Polacy na Pomorzu zostsli zepchnięci ^rzez nie*iecjŁie przepisy prawne 
z niemiecką dokładnością aprobowane i respektowane przez mieszkających 
tu sieisc-w, zwłeszcza mieszkająeych tu przeć wojną "Yelłodeutech'ow*
(11 grupo Voikoliste) oo roli niewelnił^w zeszy. i.ie uleli prawa włas
ności da posisdaay ch prze a wejaą nieruchomości o nawet prawa do zajmo
wanych aieszks-% ani prawa prowaazenia zakładcw rzemieślniczych czy 
handlowych. Ueapodsrstwa rolne mniejsze, z których nie wysiedlono właś
cicieli, znajdowały si< pod zarządem państwowym a nadzorowane były przez 
iiiemcuw - sąsiadów.
Wszystkich obawiązywsł nakaz pracy przymusowej w niemieckich zokładach, 
gdzie aajatra^i byli przeważnie lliê cy. raca trwał* do 12 ^odz. na do
bę nieraz i w niedzielę. Polacy, wyparci w większości z ceatrua, miesz
kali w ciasnocie aa przedmieściach sle i tu czuwało nad nizai oko ”81ek- 
leiter*-w" i starych liie^c^w nie zdolnych do pracy, lak więc i w pracy 
i po pracy byli objęci Polacy kontrolą niemiecką, iiie wolne byłe Pola
kom scaodziw się “na łarty", chodzie a o kina, parku w, pływalni, restau
racji i kawiarni. -> wielu aiejacowościach aie spotykali się Polacy na
wet w kościele, gdyż księży wysłano do obozów koncentracyjnych. Z nie- 
miecką policją współpracowała wi^ksziic osiadłych ta Kiaacww. Osie le
ni tu: Baltea, Ułraina, .oloha , ochwarzmeer, .©Iga, Galizie* itp.deut- 
sche - nie oyli tał wrogo ustosunkowani do Połakcw - nie znali ich. 
Niemiecką żandarmerią posiłkowały oddziały Uasowc^w. Niebezpieczna by
ło część proBie&iecita Lkrsinc-w (odłam Atsmanewcow był przychylny Pola
kom) .
Polakom bez przepustek specjalnych, które trudne było otrzymać, nie weł
no było korzystam z łolei, ani posiada^ środkww lokomocji poza rowerem.
W miejscach publicznych obowiązywał zakaz używania języka polskiego. 
Nawet w kościołach zabroniony był język polski, nie wolno było modlić 
aię sni śpiewa- po polsku, Zakaz ten był surowe egzekwowany przez wła
dze niemieckie- m aiasmała ma opornych prześladowane i stosowano reprea- 
je(z zsyłką do kacetów wł^czaie).
Polskich leśniczych przesiealono do »ie.&lec a na ich miejsce osadzono 
leśniczych z .zeszy. Hscje żywnościowe, chociaż precyzyjnie i termino
wo dostarczane, były głodowe. Handel bardzo trudny.
h walce podziemnej należało się liczyć z wytrzymałością psychiczną obu 
stron. Z jednej nie dopuście przez niepewodzenia (aresztowania) do znie
chęcenia i załamania się zsufsnia społeczeństwa, ktwre jednak odczuwało, 
że ktoś Hoporem" Jtieruje. Z drugiej - uśpić władze niesniackie i doprowa
dzi- do pewności, że nic się przeciw niej nie szykuje. Tylko w stanie 
tego poczucia bezpiecze^stws i pewności ze stresy nieprzyjaciela można186



- s t r  6 -  Szkicu d z ia ł .  A*. aa i ©morzu" aat .A.^chulk^ /1 
można było cicLcaa coś zdz ia ła^ . Pomorze byka dla Pelakcw pwłoteozem 
kcncentracyj&yus -  nie należało rabie z niego obozu. :fa *  jeaynie może 
slaby wygrać z takim wregiem* jakiś  by li aa Pasterzu* Sieacy. Kależaie
•i? liczyć z tym, £e eprccz władz zarządzających uważał rwwnie^ bar
dzo duży aasete;. iłieaovw^olakw» za niewolników.
warunki dzia ła lności podziemnej były tu nieporównywalne da warunków 
w Gvi. :!o~liwości żyeia nie zalegalizowanego (meldunki-praca) czy li  
ukrywania ai* is tn ia ły  w zaaadzie tylko w partyzantce w ktwrej nies
tety aie  wielu partyzantów przeżyła dłużazy ekre* czasu, otałe wypa
dy aa Kiemców po ’©r© i  żywaeśa z naszej stromy i  sta le  obławy z dru
f i e  j stresy wykruszały nieliczne s iły  partyzanckie.

Deśw trudnya jeet ©kreślenie ludzkiego potencjału polskiego na Pomo
rzu, gdyś nie zachowały si? nasze materiały statystyczne, Szacunkowe 
można określ iw., źe Siemey otanowiii tu (0>, iin^edeutacht JQ%, Pola
cy 30,*. "ośc pokaźną grup? ludności "tymczasowejM o tam owili jeńcy wo
jenni rosyjscy, angielscy, francuscy oraz robotnicy przymusowi z Hes
j i ,  Francji, Jugosławii a nawet z mech. Amglikww i  Belguw traktowa
no porządnie. Z pewnym-pedziwea odnosili si< de Serbww i  ulubieńców 
podolekich. Z większością obozów jenieckich oraz konsemołem tajnym 
młodzieży rosy jsk ie j mieliśmy pewne kontakty. Cywile Prancuzi w swej 
masie byli elementem z marginesu eponecznege. nząd w V ichy, ;dy musiał 
dawaw kontyngenty, wybierał na roboty prostytutki, znodziei i tp .  
tylko nikły procent cudzoziemców współpracował z M  aktywnie. 
yj'y Pelakcw atanowiło około 35C tyś. oswb. procent zdolnych de nooze- 
nia broni był aaiejezy n i i  przeciętny, gdyż ez?św io ln ierzy była w Of. 
i  Stalagach, dużo młodych wywieziono na roboty, cz?ść uszna de GG .o
i-lany KG odnośnie walki podziemnej na Pomerzu zmieniały si? w miar? 
zmian perspektyw frontowych ale też i  w miar? dokładniejszego rozez
nania sytuacji Polaków na Pomorzu. Ja nie widzianem żadnych szsns na 
rea liza c ji  planu Burza (pewstsnie) i  powiadomiłem o tym w H 4i fe f s  
sztabu ( z g-ry zastrzegłem, że rozkazu takiego nie wykonami -  ten wy
raz niesubordynacji bardzo z raz i ł  szefa sztabu okręgu do mnie ) .
Sie otrzymywaliśmy zrzutww broni, co oznaczało, że i  KU nie przewidy
wała te j możliwości.
Pomorskie AK nie stało jednak z bronią u nogi, be te j  broni nie miało, 
przygotowało jednak warunki przeprowadzenia dużej dywersji w okresis  
wycofywania s i«  przez nasz teren armii niemieckiej oraz prowadziło 
masowy sabotaż, .arumtiem re a l iz a c j i  planów zbrojnych były zrzuty 

broni i  materiałów wybuchowych. Moglibyśmy wtenczas rzuci- do walki 
kilkanaście tyai?cy w szkolonych żołnierzy.
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i*a codzie' prowadziła AK-prce* organizacji t*r«au- aały aaaowy sabo- 
tai, cichy powszechny- wywiad i prowadziła akcj, propagandową działają
cą aa stola strony (lelaków i Hiemc-ww) przez stałe dokuczliwe działania 
oddział w w partyaaaokich. *stcje te nie ojły dla wrora groza# w skatkaoh, 
lecz stałe a«kanie ludności niemieckiej, posterunków żandarmerii oddzia
ływały deprymujące na fiie-accw, zwłaszcza, ie była te partyzantka dzia
łająca na terenach ^seszy.
napalanym jest patrzenie i ocena działalności aK na i oaorzu przez lu
dzi, ktcrsy tu wojny nie przeżyli, z perspektywy warunków w 3G, gdzie 
Hiomcy stanowili nikły procent ludności 1 mogli oddziaływa- jodynie 
policyjnymi 'aetociejai.

XX.
JcheAat terenov.-ej sieci AK. 

xeren Pomorza podzielono początkowe na trzy pedokr^gi pokrywające si-ś 
z rejOte»-iii administracji niemieckiej (kdci Zdanowicz,Grues,Chyliń|Ki) 
Później podzielono teren na dwa podojcr^gi. Granicą była f.iała. Koron- 
da Okręgu aiała stałe truaności z o ba aa -t etanowikk komendantów pod- 
ołr*guw z brału. starszych oficerów. Starszy®! oficera-i na Pomorzu by
li dwaj ostatni i kolejni komendanci okręgu: Ostri^haasky psoud..iu - 
reliusz1*, sreast. V/47r, potem t ałubi cki pseud. "Janusz’'. Przód nimi 
iajr Ratajczak areszt .23.10 . 194or (zm.V/41r).
a sztabie pracował© 2 przećwojennych kapitanów (później awansowanych 
do stopi ppłiowniłwwi Chyliński i -.iruss.
Podokr*&i dzieliły si- na inspektoraty, te na obwody. • skład inapekto- 
. rat w',* wchodziły miasta garnizonowe i*oru' i Bydgoszcz (siedziby kom.pod- 
okr^gcw) • ubwody (powiaty) dzieliły si* na rejony, te na placówki (gmi
ny). Sajistotniejszymi koaćrksai organizacyjny®! były garnizony i ob
wody. .
% skład podokr*gu zachodniego (Bydgoske-Gdań skiego) wchodziły inspek
toraty; 1) bydgoski, 2) ch©jnicko-tczewski, 3) seraki. Sf 1944r keaten- 
da poda*.r*gu '‘Jery* (bydg.-gaańsk.) organizowała teu aie- w inspekt. 
"Pałuki" tj. na terenie £0 Poznań z uwagi na okresowy brak łączności 
pswiat^w Choazieź, Znin, *ągr<*wiec z rozbity* inspektoratem gnieźnieńs
ki a iiK(łozna i) . . / 
Komendantowi inspektoratu bydgoskiego byli podporządkowani bezpośred- ) 
aie kdci: garaizoau bydgoskiego, obwodów - uydgoszcz, Szubin, Sępolno 
(Chodzież okresowe) i Wyrzysk. Podlegała au też grupa "Piła". Komórki 
w Złotowie i Człuchowie wsp^łprecowy z inspektoratem Chojnice •* 1944r 
wydzielone z inapekt.chojnicko-tczewakie®;© inapoktorat tczewski, ktw-
ro*o komendantom został Hóoból" (Szaiewaki) po rozbiciu oddziału part. 
"Szyszki” i po prz6suniteiu "Juhasa’* na Pćłaoc tj. inspoktorat morski.

-  atr 7 -  "Szkicu dział.A l  b a  1'osaorz* aut. a  ..Schulz.
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- gtr 8 - "3skicu działała.AK aa jte$©rzu‘'-aut.A ...chulz.

isju dostosowany (TiTschestatu terenowej© 
Loaumdant Okręgu -Jan Pakabioki-

♦icfreat̂ t ©rgacizacyjay

k-dt
pokr.Toruń 
/B.Orli&aki/

►i%d wojskowy ^zef sztabu 
ó^zof Chyli.'ski

Kapelan -a~«f wydz.or^.I.
-azef wywiadu II.» J. Gruas"3 ta—k-dt p©kr.

Byhg©azc*A.&chulz

Ai>K ("Zofia*') 
Kalia* łiat- 
k i©wi c z-U riIńska sisiaw" 

Seaaig "Ksa
wery B

-szaf III.
-szef I?.
szef ł^csaości V.«"-Yllli*

(O.Olssawskl)
•Micha**
(n.iruetziEach.
"Ja^ub*
(Leszek Biały]

-szaf kwat. VI.
Koseady p*ó0’-:r<£v« dały v?sp<~lae sztaby z ic©.us£dsir:i iaspekt©rat*-w X©- 
ruń i Bydgoszcz (baz azefww sztabv») i to ai© pełne. 
laji»aĆŁi©jszrf*i słuibami by i a ł^czaośw i ;»oK i » ula byli wyposażeni 
wszyscy i-c ci terenu do rejonów.
wdr^ błry.ai sieciami łączności i wywiadu specjalistycznego dyspoaował 
sztab a.-irf (de ©bwodww ws.4c2.aie).
Kaźay &o»&eadatat obwodu o.y&ponewai 1 uzbrojony* odJziaxesa aywersyjao-sa- 
b© tai a wy a.
tfssysoy żołnierze prowadzili szk©xenie Hsabotsi i wywiad**.
Ii© 1943r Gkrfg leaorz© podzielaay byk aa trzy pekr^gi:

1) Gdynia -'‘Andrzej" -Zdanowicz
2) Toru-' - tyac*. szef II-ki ?l >teaisła»*’ J.Grusa
3) łJydg©6iicz -p.o.szefa sztabu "łiotr" —J. Chyliński 

Pwźaiej aa dwa pad©krjgi
1) łoiudaie- schwd "Porfir”, 2) Pw4.noc-2achcd "Mosiądz"

nadzwr aad
pod®Kr2faai - "lietr** J.Chyli ski , "kichał- arta" B.Gruetznacner

początek organizacji -irsŁii Arajo%ej na Panor z u. si*ga 1940r. Z fazy za- 
ląika prz«szaax w pen. 1942r do fazy ©r^aniz. az&ielśt©w«j. Gwałt©way 
rozwwj sieci ©rganizacy jriej i jej ©icrzepaiicie przypada aa lata 1943 

i 1944. t«a ten o&res 1944r przypada te£ podporządkowanie sî i ergaaizsc- 
ji podziemnych ca Jr ©morzu Koło czi© Aa.. His zancsy to jednak, ie z tego 
tytuxu wzreaxa liese&aośw st*aa AK, gdy i tych organizacji d© AK ai© 
wciel©ao (iiu; i Miecz z Gryfez). 2©zp©iredmi3 do AK wci«lon© jedyni© 
druiyay harcerskie.
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- str i - "izzicu dział. na Pomorzu" aut.n ,. >chulz
m i m / A o  ii-o .a werbowane zasadniczo eficercw (b.nielicznych), podoficerów i żoł

nierzy przedwojonach oraz roczniki poborowe.
aarunka&i przynależności byza poza tya narodowość polska(z małymi wyjąt
kami), wyrzeczenie aij działalności politycznej oraz przyjęcie zasad 
sformułowanych przysięgą.
Apolityczność wojaka zasadzai-a aij na pewazeehnej zasadzie nie mieszania 
si« wbjska w sprawy polityczne, co , by i© istotnym w itr^jach w których 
rządy sij zmieniały w zależności od partii rządzących.
Apolityczność AK jest stale kwestionowana, iaraz po wyzwoleniu funkcja- 
nariusze IsK .'!> a totea GB gorączkowo poszukiwali "peiitrukx.w" akowskich.
M e  ps jonowali tego, że istnieje wojsko służące Ojczyźnie a nie partii 
rządzącej (jak w uatrejach totalistyczrych).
dprswami politycznymi nikt w Okręgu aij nio zajmował. Siea, że "Jgausz" 
prywatnie był przeciwnikiem sanacji i OSOaU (Gruas i Chyliński auaiej). 
Można to było wyczuó jedynie przy bliższej znajomości lecz byłe te w AK 
zupełnie aie istotne, jak i to, że żołnierze w cywilu przea wojną nale
żeli czy popierali stronnictwo ^uuawe a nawet nieliczny tu PIS, czy też 
niepopularny na i o~orzu "GZOi»". Dewizą byze: "odrzucamy wazystko co dzie
li, walczymy o wolność a po ~wsjnie w cywilu zajmiemy si« sprawami ustro
jowymi i politycznymi."
Naczelnym Vodzem był gen. Sikorski, potem legalnie jego zaatjpca (uzna
wał £0 Z*>hh tak ja* i Rząd Polski w Londynie) . sita dokonana przez jta
lia* nie ao^ia miso wpływu na .ka.. romorzenie, tradycyjnie jak i Pgzna- 
niaey, są legalistami i de czasu powstania Rządu Jedności Narodowej -
- jedynie f&ąd w Londynie byi legalnym.
De tar- politycznych na Pomorzu nie doszło, gdyż z kilkunastu powstałych i 
tu organizacji, pwżniej zrzeszonych, żadna nie miała charakteru lewico
wego. Poza rdzennym remorzwm - na terenie inspektoratu wi.ocławskiege- 
nikłą dorywczą działalność w 1944r prowadziła brygada Dzieci Mazowiec
kich z GG.
■X publikacjach podkreśla aij zaborcze ząkus;y £oa. AK wobec innych orga- 
nizacji konspiracyjnych ( w ekreaie stalinowskim w atmosferze dyskrymi
nacji czi.oakowie organizacji podporządkowanych podkreślali oor^tnośó) 
Giwwnie PaP*u przedstawiciele (^tauferowa) snują t* legend*. Imputacje 
dot. zmuszania organizacji do podporządkowania sixą jest nie tylko z grun
tu fałszywa lecz bezseasswna. Magie nam zależeć na "Gryfie Pornors-cis'’ 
a raczej Aaszuoa*i:u, be dziaia* na terenie Kaszub, uu przemawiało te, 
że organizacja ta miska charakter raczej wojw*owy, aprawy polityczne 
byi.y tasi marginalne, .alej organisacja ta, ^ako ruch uzielricowy kaszubs
ki, ebj*łe tak szerozio rzeate potencjalnych poanierzy, że organizacja 
aieci nspoty ais na euie trudności. *«a jwarteściowai ,luazie tyli
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- str 10- '\>z cl cu dział. hu na iomorsu* -aut..- .chu lz

byli w "ćryfie" . sie było sensu zresztą dublować ta® nowej siatki kons
piracyjnej. Argunerjty przemawiaj *ce przeciw łączeniu - to nieciekawe
stosunki panujące w komendzie "Gryfu14, wynikające ze siabego poziomu 
intelektualnego przywedcww. i«ie jk-wŁ* tu o sztandarowej postaci tej 
organizacji i jej ojca ouchowy® i założycielu is. <k)LZZlt najwybitniej
szej i najpopularniejszej postawi na xwv,u.l. w okresie konspiracji.
£-da aK chciała nawiązać współprac* z "Gryfea:" lecz nie nogła dogadać 
aie z jej "^crą", w Której decydowali lud aie o przeroście wabić ji oso
bisty cb, ktcra doprowadziła w ko cu co rozbicia przez gestapo, 
cłabys punktem Grylu", it.rj przekreślał możliwości wcielenie uo a£, 
był wadliwy system zakonspirowanie. ii-da AK myślała o podporządkowa
niu ciiłej organizacji tj komendy lecz żądała respektowania przepisów 
wojskowych a wojoko Gryfu przyaoniaałO "pospolite ruszenie".
ćtronnictv-o Narodowe, respektując rozkaz gen, oikorskiego, zawiesiło 
działalność polityczną i jako jedyna z poważnych liczebnie organizacji 
weszła w skład aK (łączność między azt-fera tej organizacji kpt Lewandows->/ 
kia a mną nawiązał v. 1944r ” arek” ).
i/użą licaecnie organizacją był ' n u ,, i iecz^do którego włączył si<* 
pelciej "Gryf1, aa wniosek szefa woj. org.*rług i . ieczM - Irenera - 
zawarłeie z tą organizacją w r 1^44. w leśnictwie ?ypyiaRki uaowf, na 
podstawie której Kolenda * .i poa po rządkowy wała a., o je komendy tereno
we ko&endon: terenowym ajL na czas akcji zbrojnej (zdanie kontaktew i ha
seł ). żyłko materiały wywiadowcze miały byw stale przekazy-ane AK.
**j?łU£ i ^iecz“ nie przedstawia.*. większej wartości bojowej. , aiy procent 
stanowili starsiwp8nowief *teryen przygotowywane raczej do zapewnienia 
sprawnej organizacji urzędów państwowych i samorządowych oraz organi
zacji życia rospodarcze&e po wyzwoleniu. .rży zawieraniu uaowy byli naai 
goście p.-reger (szef sztabu?), z naszej strony “Ban" i ja.
Rasy współpracy (przekazanie nam "skrzynek kontaktowych” or z haseł na 
dewtt terenowych) wynikały z soica obaw. ćtan konspiracji tej organizac
ji był bowiera daleki od doskonałości i organizacjo ta mogła być inwigi
lowana przez gestapo.
i-olska j.r ia jtoy,stania .
i/o nawiązania kontaktów przeze sanie z komendą tej organizacji w 1943r 
aie doszło, ^ie aogłea w oznaczonym terminie wyjechać d© Torunia na od
praw* komend terenowy ch tej organizacji, na kierej miały b,
warunki współpracy. • tym dniu aresztowano eztac komendy o 
koiŁ.irAi- .yrżysk Tiego kolega Laskowskiego, któremu przekaza- 
warunki, żakowskiego zamoczone w Bydgoszczy jako mające,, o

towaiiia wtedy lecz pdniej va może wcześniej) stał ai; agenta® gestapo.
kofiUAk. cłowikewsłi vei »)astrz*ski, vel Jarzębowski

191



Obserwowałem diiianalnoś- "^nowiK-owakiego'* ad 1942r nie znając go zresz
tą osobiście. i,©feił wrażenie dyletanta i aiemoty (ca podpadało i jag© 
bardziej wyrobienia w©Jonowe pod władny ta uważającym go ze ignoranta 
w sprawach jenowych). Organizacja ta rozrosła się gdyś dużo ludzi 
gara^i0 ai* do walki podziemnej a przyjmowano do niej "jak leci"( bar
dzo duży odseten nouiet). I chwilą przejścia "Grota" (...nowikowsniego) 
na usnugi gestapo organizacja ta atana a i* b. niebezpieczną, gdyż cznon- 
kowie otrzymali zadanie nawiązania kontaktów z UL i dzianając w dobrej 
wierze zagrażali bespiocze'otwu AX. ołowinoweni kupował ludzi szafując 
stopniami napitana i majora (dyplomy a pieczęciami DOK ¥110, otrzymywali 
je często ludzie, którzy r.ie wąchali prochu. Imponowan naiwniejszym 
ubieraniem ai, w mundur gestapowca i jeżdżeniem samochodem gestapo. 
Cstrzeienie komend UL swoich szeregów przed tą organizacją oyło uzasad
nione dowodami jego współpracy z gestapo. '<ydan w ręce gestapo 2 ofice
rów Al z G0, mających na*iąza~ kontakty w kipnie, przekazał gestapo 
listy paruaet ozłonkcw PAP, którzy zaczęli 4,0 podejrzewam ( przyszedł 
raz z lasu de wsi ucharakteryzewan^ za spadochroniarza - łącznika z Lon
dynu). Ka podstawie dostarczonych iądowi "< o jakowemu dowodów winy "Biały 
Grot” costał skazany na ścierw, yrok w„konen© w Toruniu gdy ż w ;gd - 
geszczy był zbyt strzeżony.
rozkaz Naczelnego .odza gen. oinoraniego o podporządkowaniu wszystkich 
organizacji wojtenaw}cn iirmii ^rsje*ej nie zoatan na Pomorzu wynonany 
sensu stricte.
irrzy czyny; 1) słaby stan zakonspirował la dzianalności tych organizacji,
2) organizacje te nie byny czysto wojskowymi a administracyjnymi i poli

tycznymi,
3) w organizacjach tych tylno częśw nadawała się do walki zbrojnej 

(,auiy procent eingeaeutscht)
* 1943 i 1944r organizacje te z wyjątkiem PaP zoatany podporządkowane
no^endzie «A -jeno csności- tj jak BCh w Ga, -cielono do AK był© tylko
harcerstwo.

ten sposób a&, będąc bez porównania najsilniejszą organizacyjnie 
i liczebnie organizacją, zajmowała nie tylko he^emonistyczne stanowis
ko ns Pomorzu ale dysponowała siłami wojskowymi innych organizacji, 
rod koniec wojny wszystnie er .jsrizac je zostały b. nadwątlone prze*-. wy
wiezienie ludzi na roboty związane z budową umocnię' obronnycn. Giec 
organizacyjns AJC ucierpiana najmniej (w podokr. zachodnim) dzięki sys
temowi dublowania dowudztw (n-ot zastępczy) i sieci łączności.-. U by tok 
w stanach liczb, jednan njrstąpin, gdyż żoł nierzy który .i. zerwano kontak
ty 2 do*vdztwem nie nożna było wlicza- do stanu. ostatnich dniach 
okupacji większość zabranych na roboty powrćoiła.

& str 11- "Snkictt dział.AX na Poaorsu?'-aut.A. Jchulz.
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- str 12 - "Gzjcicu dtiał. tJL n u Pomarzu" - aut. A. 3 chulz .

; aelduBkae* de k-dy okręgu podawał* się tylko stan kadry do dcc w 
sskcji wiecznie. peaawsns stany iiczosw© wszystkich. Ps połata
niu warszawa*.i» wstrzymałem zaprzysijżesis  najniższych " t ro je k " .
Podokr* g toruński weroowax nadal. -ooec oezaktualizacji planu "Bana"  
as la  zdaniem zwiększanie liczoy żołniersy Ak nie aiax© sensu, tya bar-  
d z ie j ,  żs nie mieliśmy tyle croni aby ustroić nawet 1C stsnu. 
kadry dowódczej byłe w podekrigu zachodaia około 5 ty4,, w Bydgoszczy 
1200 os. (żołnierzy aie zaprzysiężonych dalsze 5 tyć .)

; :  J«SfS£52».=JlSM!L-
Unia 3 lipca 1942r gestapo aresztowało komendanta iaspektoratu bydgos
kiego ?.VL por. Jasińskiego p^eud . "łuiio" . :en zasypał *.is. naczelnika 
waraztatcw kolejowi ch kpt r , > ■ o ftaanma, komendanta garnizonu bydgoskis- 
go. Jasiński "aie zasypał"wszystkich*, Hoffman - nikogo. Gdy sprawa 
areaztowa” ucichła i aie należało si* spodziewa*- dalszych akcji gesta
po - rozpoczęto od nowa organizację sieci inspektoratu i garnizonu, 
keaendsr-t**. inspektoratu został aiane^any Zygaunt Szatkowski ” >iesław”. 
Bis przyśpieszenia odouce^> sieci *1 w Bydgoszczy pion delegatury Ssą- 
du OBR lipski nor.icki ) przesunął do a! ze swoich aaeregww Jcz e t a  

aichstae-ts i- ;iaie. -ichstteecl "mikrus" został oficerem ds specj.peru- 
cze' i prawą ręką Wiesława. l>uie osią^ni^cia inspektoratu wynikały 
z wapwxprscy tych rcżaycłi od siebie temperaaenten ludzi, iesław patrio
ta tłocien:iy troch. roaantyk, i-*rus patriota trzeźwy, re*xists, świet
ny konspirator, Początkowo pracował 14«y zespołowo: >viesxaw, Mikrus,
-ws (b rsza ls  klunder) koa.Ao-C i  je . Ody otrzymałem noainscj? ns k-dts  
garnizonu z zadaniem zorganizorania s ie c i  orgsmisacyjnej, głwwnie w opar
ciu o podwxsdnyca ko-a.ref manna, ktcrych miałem odszuka- -  wydało mi się 
te paradoksem. Znałeś osobiście kolejnych ds wojny komendantów Garni
zonu Bydgoszcz: Thom&e i  Przyjsłkowaklege. To by li generałowie, s js  
nie siałem kw slif lkec ji  aa ich adiutanta. Ha Pomorzu -  w czsaie eku- 
p a e j i -  było jednak tylks dwcch starszych oficerww, kolejnych kemendan- 
tww okręgu i to Ostrichansky ''Aureliusz" i  Pałubicki "Janusz" orsz dwcch 
kapitanów."iJa bezrybiu i  rak ryba"-. Sa mianowaniem mnie kemendantea 
garnizonu przeaawiaio ts, że miaxem duże znajomej cl wśr-d absolwentów 
wszystkie:, a«akich fi&nazjuw potem oficerów,w mieście -  młodych o fice 
rów i  podchorążych sraz pewne znajomości wśzvd Powatao^w -ie lkopels-  
kich 1 starszego harcerstwa. Te znajomości wynikały stąd, że w latsch  
1937 i  1933 byłem szefea części młodzieżowej Zakonu Krzyża 1 Miecza, 
założonego przez kpt p ilo ta  rładysława Jrolesiaskiego. Była to organi
zacja apolityczna, elitarna mająca na celu odnowę morsie społecznego, 
głownie przez prsykłsd jednostek, bądź wybitnycń, bądź sprawujących 

ważne funkcje społeczne. Organizacja ta byłs n a js i ln ie j  reprezentowana 
w wojsku lecz rewnież dziaxała w aparacie państwowym i społecznym193



i  speiec^nym ( w cydgeszczy a . i a .  ▼ . starosta i  T.prezfdpat) orez 
w publicystyce.
»o wtwro pochodziłeś a rodziny ż a b c iu  w t> *  czasie działaczy spoiecz- 
aych i  gospodarczych. Ojciec był prezesea Xe±a Powstańców f io lk op o la -  
Kich w Byd&oazczy, stry j -  z braku reprezentantce ^siadz -  pertraktował 
w aprawie kapitu lac ji Bydgeazczy we wrześniu 1939r. Pozostali s t ry jo -  
wie rozw ija li polszą społdzielczośw tawypierając wpływy organizacji a ls-  
• ieok icn i. Ojciec i  jego trze j bracia, nie licząc  kuzynów, zosta li za
mordowali w 1939r. źazt ten budził zaufanie de anie.

Otrzymałeś szkic organizacyjny garnizonu, określenie zadań i  wziąłea  
a ii  de roboty.
Jak ai* okazałe -  praca ta wymagała dużej inicjatywy i  od powied z ia lnoś-  
c i ,  gdyż instruktaż z szefostwa sztabu był b r̂dz-e skreaay. siąwszy po
prawki na sposób myślenie odpowiedni do moich 24 la t  -  ustaliłem zasady 
i  feray postępowania. Bardzo nzinyz preblemea była odpowiedzialność raz 
araz“zapewniśnie organizacji c iągłośc i działania de mementu decydujące
go (wówczas powstanie) a dwa za bezpieczeństwo lu dz i.  W metodach dzia
łan ia  istotny eył dobcr zeaeadantow podległycn komórek organizacyjnych 
a w$<c ludzi najdojrzalszych^, wśród a ł .  oficerów i  podchorążych), pozba
wionych hura patriotyzmu a przede wszystkim osobistych ambicji, bowioa 
iaterea osobisty, kariera, czysto znajduje s i«  w k o l iz j i  z lateresea  
sprawy, komendanci wazyetzlch ogniw organizacyjnych uwaiali ei  ̂  za pe ł
niących obowiązki -  łudziliśmy e i< , że w odpowiedniej chwili Komenda 
Głowna przyśle odpowiednich doświadczenie.:! dowódców.
f? zasadzie żołnierze WP nie by li zdemobilizowani -  dowodził Wodz Naczel
ny. Jednaz ja  traktowałem żołnierzy AK tak jak ochotników a nie wcielo
nych przymusowo do wojaka. Stąd i stosunek do psdwładnych był pozbawio
ny wszelkich cech cyocypliny zewnętrznej t j .  objawów dyscypliny kosza
rowej. To, żo współorganizatorami by li so i koledzy uniemożliwiało a i  
atoaowanie fora "hierarchicznych". Stworzyło te w rezultacie dyscypli
ny nie wymuszaną a wi?c nie zawodną w środowisku osv.b, któryż nie za
leża ło  na rosieniu kariery wojakowej. Przy doborze najbliższych współ
pracowników kierowałem si4 ich przydataoicią a przede wazystkia cechaai 
charakteru, jak odpornością psychiczną i  zdeterminowaniem. Te prywatne 
wynurzenia -  nie aa ją  wi^kezegs znaczenia, lecz na sukcesy (walka bez 
stra t ) złożyła ai? właśnie tego rodzaju współpraca, nie zawsze odpowia
dająca ©golnya wyobrażeniem o systemie organizacji wojska. Ochotnicy 
wiedziexi dlaczego wstąpili do &£. a wi^c nie należało bawi- si| z nimi 
w wojsko i  stwsrzao dystans aifdzy szarżami. Zaufania do dowódców nio 

wyauaza się drylecu Ten sty l pr&cy odpowiadał rezerwistom, r i e j  soi o 
oficeroa i  podoficerom zawodowym. Organizacja powstawała *’ayateitom

-str 13 - "Szkicu dział. aK na lemerzu* aut .a .Sc
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wl&l&lAŚ' ■- litr 14 - “Szkicu dział. AiC na "Pomorzu' - aut. a . Schulz -
"systemem kolaże Isko-rodzinnym*'. ?.©ledzy ociągali kolegów, ci swoich 
itd. itowaiei nawiązywanie kontaktów z terenem poza Bydgoszczą opierało 
ai«' na krewnych, Kolegach, czy dobrze znajomych osobach. Jaanym jeat, 
źe uiłt &ie zaproponował wstąpienia da AiC ludziom .sniej znanym lub zna- 
nys lecz nie nadając;,ta ai« do konspiracji wejekewej. Zachowania tajem
nicy przynależności przestrzegano ściile.

__^adauia___

badaniem nr 1 było zorganizowanie sieci organizacji terenowej. •; pierw
szej fazie organizowano tzw. szkielety hierarchicznie do komend rejonów. 
Ie etsp trwał-z uwegi na warunki aiejecowe- znacznie dłużej niż w GG. 
Jeazcze w 1942r w wi«kszoici powiatów organizacja poza te remy nie wysz
ła. Gwałtowny razv.-j przypada na lata 194? i 1944.
2) - najczulszą stroną organizacji Konspiracyjnej była 4,.cznośw . j?eza 
ogólną siecią łączno4ci komendy okręgu - wszy atucie ogniwa organizacyjne 
tworzyły »v.oją łącza ość w duł i w g^r* odrębnie. Urządzenia łączności
to nskrzynki pocztowe", punkty kantatowe, centrala łączaoici przez łącz- 
aikćw, pwiniej łjCzuoś* radiowa a w terenie inspektoratu sztafetowe, 
latr-ia^a tei zapasowa kOiŁwr^s łączności- osoba nie działający aktual
nie, ktwra siała adresy i hasła dot. z*cww kosendaat-w terenowych,- 
k Bydgoszczy szefem łączności garnizonowej był , po nia
Grup* harcerzy, kt^ra prowadziła łączność była wyso&o oceniana przez 
koru. garnizeau.
3) - -V:ywlad - specjalnie dobranych ludzi, głwwnie z punktu widzenia 
prowadzenia wywiadu w związku z zatrudnieniem (pracą) przekazano koau-r- 
ce wywiadu inspektoratu i na tya kończył sii ich związek z siecią orga
nizacji garnizonu. łoza tą specjalistyczną koswrką wywiadu - prowadzenie* 
wywiadu *okazyjnego” obowiązywało wszystkich żołnierzy AK. Informacje 
przekazywano siatce specjalistycznej i drogą służbową w gwr^. Dotyczyły 
cne g<.wwnie informacji o stanie i ruchu wojsk (kolei) oraz infara. z 
^raehruagseatu z heereeferpfleguagaemtu.
4) - .ojsicowa Jłużba kobiet, zorganizowała ją "iwa* - Urszula Kluader 
a po jej areaztowaaiu prowsaziła '*Sogae" - Helena Czajkowska.
Ja byi.es przeciwny wciąganiu kobiet w ty niebezpieczny ®jaką dziedzi
ny - wô ii, ł dlstego uataliłem granice rozwoju tej ałuźby pomocniczej
naxia. do 1C -> stanu ;vA. .. Bydgoszczy na dz. 1.o1.1945r był o 60 . X plusU*awi
40 harcercł plus 50 zMP . Ograniczenia ilościowe wpłyńjiy na to, ze po
ziom tej organizacji był wysezł. zasadnicze zauania to: zorganizowanie 
służb sanitarnych, plany orgaaizacyjna szpitali personelu pieltgniars- 
z.iege. Faraaceutki gromadziły zapasy opetrunków, lekOw, narządzi chirur
gicznych (w kt^re obficie zaopatrywaxy oddziały pertyzenckie).
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« M 2,//(>- str 15 - *’£zi£.ieu dział. AK n« i orsorzu^-aut. a .3chulz -
prowadzano przeszkolenie Aobiet w zakresie działania sióstr Czerwonego
& rzyza. Utworzono rejonowe ejcip} szpitalne. .. dziedzinie łącznej ci 
-jŁ dostarczało kurierek, szkolił© pizistki (łączność a>&naliz.-aorfce) 
radiotelegrafistki, organizowano skrzynki pocztowe i punkty kentskto- 
we-rozmcwniee. Lzlał kttster^istrzowałi dostarczał kwater "nie zalegali
zowanym", zaopatrywał je w aniaiaua żywności. .Dział e^ieKi społecznej 
prowadzi* opiek* nad rodzinaai areaztowanych, dziecai w obozie w Potu- 
licach, organizował zapaay żywności de paczek dla wi*żniww itp.
■Dział kancelarii - szzolił szyfrantki, maszynistki i współpracował 
z grupą legalizacji (dostarczanie blankietów urzędów i zakładów pracy 
i piecz<ci (oryginalnych) itp.).
£u$e uaiugi oX oddała prowadząc wywiad osobowy tj. dotyczący interesu* 
jąc^ch nas osób - mime, że komórki wywiadu w $ E nie byio.
W życiu konspiracyjnym wueskawianki były ważnym elementem i załatwiały 
wiele apraw, z ktcryai mężczyźni nie aogli ais? uporać . Komendantki te
renowe podlegały k-dtsa terenu AK. z tya, ie miały własną drog^ służbo
wą do /.-dy Okr. i własną hierarchii.
cłużb;, wo.iaA.owe ^  był:, ważnym czynnikiem rozwoju AK. Istotną działal
ność prowadził jednak pion zasadniczy - bezpośrednio bojowy.

żądania ico&. rejonu obe.laiowały;
a) do.vłaane,<rozpracov»a/iie * swego terenu, rezaieszczenie punktów waż

nych strategicznie w walkach ulicznych, zakładcw produkcyjnych, 
posterunitww policji, biur organizacji politycznych ©raz ©pracowanie 
raźnych wariantów walk, aojścia, wycofania, dokładne poznanie miasta 
i lasów okolicznych.

b) przeszkolenie wszystkich w zakresie dowodzenia na stanowisku o szcze
bel wyższym niż stanOAisł© zajmowane a wi<c mł.oficerów i podchorą- 
żych(otrzyaali w 1344r nominacje na ppor.)- aa dc~w kompanii i ba
talionu (of.zawodowi). Na dewcdcow kompanii szkolono również star
szych zawodowych podoficerów. Sm dowodc^w plutonów szkolono d-ccw 
drużyn (Kaprali), na d+ców drużyn -st.strzelców i strzelców, na 
a-cvw sekcji - strzelców i młode roczniki. Roczniki poborowe szkolo
no w załresie posługiwania aij bronią roczną, ubezpieczenia itp.} 
harcerzy -strzelania a przede wszystkie w zakresie orientacji w te
renie, łączności i zwiadzie, szkolenie dotyczyło działania piechoty
i trudno wyszczególnić wszystkie elementy szkolenia.

c) prowaazenie cichego sabotażu stałego i  powszechne zarażanie sabotażem 

współpracowników w -ai#jacach pracy. '«skazywanie newralgicznych punk
tów w procesacn technologicznych, wytwarzanie materiałów i  wyrobów 
służących celom wojskowym.
ykradaaie planów, instrukcji konstrukcyjnych, technologicznych,

__ schematów, próbek materiałów. 196



- str 16 - **̂ akieu dział .;ÓL na i ©morzt^-aut .a .Jchuls -
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Wykradanie broni i amunicji oraz oudowa przez każdy rejon zamaskowa
nych ziemianek w lasach w pabliżu przewidywanych zrzutowisk.
Sabotaż w formie zwolnienia tempa pracy, niszczenie *steriiii.cw# 
uszkadzania maszyn itp. musiał byw tak przeprowadzany aby autorzy 
uazli uwadze f»ieacvw (nie budzenie ich ostrożności).
Si^kazy sabotaż jak np. dwukrotne wysadzenie nitrówni w fabryce pro
chu (najważniejsza faza w procesie produkcji) wykonała specjalna 
grupa sabotażowa inspektoratu w sposób nie budzący podejrzę', o sa
botaż .
iabataż w Csowej (k-rze doprowadził do przeprowadzenia śledztwa raz 
jeuen z wynikiem nw.tywngm.

u) prowadzenie o^-lue^© w; ?.itoa 
i

o) utrzy^ianie sprawnej łączności, obelującej również stany nasłuch 
wiadomości z BbC.

^zielenie telegrafistów oraz prowadzenie kancelarii (szyfrowania, powie
lanie) połączonej w ż.e®. legalizacji było zcentralizowane.

awraizon bstOg.os.<i 
Podzielony by i. na 6 rajon^w dzielnicowych, terytorialnie zgodnych 
z posterunkami policji,©raz rejonwW w-yćzielonych jak; "Kolej", fabry
ka prochu % ii-ęgnowie.
Ko jeny dzieliły oii r.s placówki terenowe. Istniały tez placówki wydzie
lone w zsłiadach ^rzeaysłu zbrojeniowego -  na lotnisku i magazynie amu
nicji w Csowej Swrze. Placówki wydzielone miały beapeśrodnią ł ,eznoś~ 
z kemeadą garnizonu, placówki w mniejszych zakładach łączność z komen
dami r«rfoaww. iiiezebneśd rejonów w początkach 19*3r wynosiła kilkudzie
sięciu żołnierzy kadry (pluton) w 1944r ta&ą ileś*- miały place wsi. 
liiczebnośw rolskww w Bydgoszczy (nie eiadeutschśwanych) wynosiła 
35 - 40 tyś.oawb. lllśa zdolnych do walki była mniejsza niż przeciętna 
z u*agi na auży przymusowy a i "aobrowolny” odpływ słodszych roczników 
(niewola, wy^^z na roboty, wyjazd d© SG ). w ruchu podziemnym był© za
angażowanych około 10,- ww liczby.
Rozwoju i ciągłości działania nie przerwały aresztowania nomendy ins
pektoratu w łe'cu marca 1944r. ierzyliśffiy a nawat mieliśmy pewność, że 
ieaława, Mikrusa, ~.w-i czy L >rzesi'*skieg© - gestapo nie znamię. Baliś

my sit raczej o ich życie. Je uniknąłem aresztowania ostrzeżony przez 
młodziutką sióstr, ..iesława. 0 pa rj minut spóźniłem ai i z uwiadomie
nie® rzesiskiege. Powiadomiona przeze ranie " ,wa”- U.Alunder ssogła
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cli uchreniw przed aresztowaniem lecz bała ei^, że zaaresztują 
rodziaę 1 powrecii.a de demu. Dla alej aresztowanie nie było już nies
podzianką.
Przyczyną sresztowa' byłe rozszyfrowanie przez Kiemcei? meldunku de 
i-dy Obszaru Sachounie^o - znalezionego podcza aresztowania (w drodze) 
szefa łączności okrśgu (*' * illy *- u .Olszewski). Do dzisiaj nie triadom© 
czy"wsypał "(nie siał śladów pobicia).
Ja, dlatego ie wyałano za mną listy go'cze a również dlatego, że pracu
jąc pewien o^res czasu jako monter "-.ieaensa" (pracowałeś nad z-aianą in
stalacji telefonicznej) w "PolizeiprBsidiaa" byłem znany wielu pelio- 
jantom z widzenia ;list gończy fcyła to fotografia z dany rai osob. na 
odwrocie) - musiałem na pewien czas Bydgoszcz opuście.

^JŁamendi garnizonu zdałeś "Lechowi” ( Bronisław Saanenfeld).
"Pawłowi” (Alojzy duszek) poleciłeś nawiąza- jcoatalrfcy z komendantami 
obwodów. Obaj byli komendantami rejonów ©d 1941r(1942r?).
Paweł od 1.iV.1944r szef organizacyjny* inspektoratu Bydgoszcz, 
konwojowany przez“Marka" U-oaryk £>zyaan©wi«*) - niezwy&le ofiarny&a 
łąwznika Jalidzy k-dą inspekt. Bydgoszcz a ^Danem" organizatorem party
zantki tucholskiej, a później oficer do peruoze' specjalnych szefa 
łączności K.O. -" arty", później z-ca d-cy oddziału partyzanckiego 
“Cwierki" - wyjechałem do Borww Tucholskich do "i^ana". Tam otrzymałem 
rozkaz przeanalizowania możliwości rozwoju i określenia planuw oraz 
terenu działania oddziałów a jednocześnie pełnienie funkcji k-dta inspok- 
t o r a tu bydgoskiego. ^>*tv« ir̂ troĄ &•
Z "Pawłem* stafe® organizacyjnym inspektoratu miałem stałą łączność 
przez Jakuba i Ku o, a ponadto bezpośrednią gdy "Paweł" przyjeżdżał 
de oddziału Jedliny.
Ayżej w,cienione aresztowania nie wpxya*ły na naszym terenie hamując© 
na rozwcj AK w lataeh 1943/1944.
i. podoar.gu "Jary" nie rozbudowywano sztabu. 7> inspektoracie w czasie 
mojej bytności w morach Tucholskich szefem organizacyjnym i zaetj|cą 
komendanta byx "Paweł". Ody on objął jtomend< inspektoratu nie było sze
fa organizacyjnego. Pr^ewidywaaym(aa wszelki przypadek.) z-cą keauinap. 
był B. iUaiał, gdyż k-dt garsizonu "^ech* ayaponowsł większością sił 
Inspektoratu i zaabsorbowanie w pracy kom. garnizonu było i tak już 
było bardzo duże (stanowisko to powinien pełnia człowiek nie pracujący 
zawodowo).
Ł.©ffi.najważnlejszego dla amie wydziału łączności tak w inspektoracie jak 
i w podokrigu był"Jakub"- meszek Piały (pużaioj k-dt V oicr^gu a 7w iŁspek- 
toracie objął "Kuba" —-aciej Krzyżanowski).
% łączności znajdowała sij komwrka legalizacji, funkcje kancelaryjna 
pełniły *iiK-wianki.

s i ł )- str 17 - M szkicu dział. AK na i ©marzu"- aut. A .Jchulz - I3, l / i ?
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(podległo szefowi sztabu okrjgu} (

X. organizac^jny ( person, leg&liz., aob.)
I I wywiad (specjalistyczny) siew wy ca rębni on s poci.bezpoś.szefowiIII operacyjny (szkoleniowy)
IV intendentura wojskowa
V łącznoś*- z k-d% podokr. i inspektoratów 
pużniej 
VI.

drugiej połowie 1944r tciecy koiiendaatea inspektoratu bydgoskiego był 
jui "Pa^eł" (dlatego szczegóły ai taniej znane) naatąpiła reorgani
zacja sieci organizacyjnej garnizonu. AJi w Bydgoszczy była taić liczna, 
źe podzielano miasto na 4 rejony - odpowiedniki obwodów (liczebnie). 
Koasendanta^i tych obwodów byli; I. Henryk, II. 2-ygfr^d, IlI.Hoaek (ki
chała*! ij i IV. Jur Jakubowaki.
(j»ia parni*taa juz jak biegły linie podziału i ko.nu podlegały b. duże 
i ważne rejony koleje, Bransu, ani na-wia* koosendaatwa. .. tya czasie 
zestalea aiano*any ko.aendantea poao«cr*gu i garnizon przestał podlegao 
ai bezpośrednio.)
« sztabie koa. garnizonu szefaosi służb byli:

I. 'iktor", "Jawor" (Butkiewicz)- arganizacyjny - zca koaendanta
II. Roch (irigursiti Y)
III.Zyg&unt (prawdopodobnie Fr. Bogusławski)
IV. Andrzej
V. Konrad
VI. urzagorz.

Karcerstwea opiekował ai^ >. x>ociek (C.zar. ~zor. B. ^roziiski ) 
li-cą odcziału dywersyjnego był "ftieak" (ozyperasi), zast. heniu.
L meldunkww koa. garnizonu pa^i^taa pseudonimy Jozef (w rejonach )
Jan, Tadeusz, .cas oraz nazwiska u, Aawak (Bielawki), Kędzierski (kolej). 
Byli ts iudzie”wBiai'’ w pracy garnizonu, ^zefea łączności wewnętrznej 
garnizonu po i. nrukisickia wysianya do prac fortyfikac. był Z.Raszewski.
Łoflsendanticaaii aŁX ( w Bydgoszczy ściślej ni£ w rejonach związanymi 
z koa. zwierzchnią /• >i ) były U. Klander, psiniej po jej aresztowaniu 
koa.inapełt .Dyd,:Qskiep© a następnie podokręgu "Bogna* —tf.Jzajkeweka.

oporę trudności * 194'5r nastręczało "okiełznanie" harcerzy, zorgani
zowanych chyoa od 194Gr. tfłowr.ya zadaniem AK w naszym okręgu było przy
gotowanie Kadry dowódczej dc powstania a po powstaniu warszawskim - do 
dywersji.

(/Aby nie szkodzie rozwojowi AK należało jej nie dekonspirowsc przez pro
wadzenie głośnych akcji. Jziałsliśay bezszaerowo z takia skutkiem, £e

- str 18 - "szkicu dział. AK na ioaorzu" - aut. A• 3cnulz -
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ż* ii i e;acy do ko ca nie mieli wyobrażenia o wielkości i znaczeniu tej 
organizacji oraz jej zasiągu. ?ydałe® zakaz kolportażu prasy podziem
nej (niepr»percjoaalnie aaiy efekt w stosunku do ryzyka). Hie pisano 
nic na murach, nie demonstrowano istnienia, ótarsi przyjęli te z uzna- 
nieś, aut od z i si nie. .lara w zwycięstwa sojuszników Polski była powszech
nie ugruntowana (szczególnie po przystąpieniu do wojny USA) i niepodwa
żalna. l«ie trzeba było s*ów otuchy, nieprzerwane w ciągu 3 lat stałe 
akcje partyzantki tucholskiej oyły jedyny® lecz skutecznym środkiem 
propagandy polskością
Kaleźała ai* liczy- z tym, że aresztowania i represje okupanta w przy
padku ujawnienia działalności AA wpkyn*kyby deprymująco na apołecze-a- 
two, ktcre drogo zapiaciko za akt samoobrony we wrześniu 1S*39r.
Harcerzom, kąpsnym w gorącej wodzie, nie wystarczał powszechny cichy 
sabotaż, kompromitowanie bonzvw SSIżAP (dzidki informacjom Polek służą
cych u nich ), itp. Marzyli o akcjach jak na <uczer-ę (tu -:ux).
Aak wię_c, uważając ie chłopców nie należy zoyt naraża- -wojna to sprawa
mężczyzn- żądałaś bezwzględnego posłuszeństwa. Harcmistrz, mając kontak-

2 A'/*'ty z ćzarymi szeregami w arsza^ie {przez Cyrna i Ziętka) chciał dla 
harcerzy szerszego pola działania.
Piechę- do efektownych a mai© efektywnych akcji, kalkulowanie szans 
opłacalności, prowadzenie akcji "bilansu strat i zysków" były krytycz
nie oceniane i w szefostwie sztabu okręgu. Janusz (k-dt okręgu) zgadzał 
się ze aaą, źe nie mając szans wygranej nie wslne szafować źyciea ludz
kim a zbędne, nawet wygrywane, potyczki mogą szkodzi*, wygraniu wojny.J

\Jk organizacji stasowano system trójkowy. Podstawowym ogniwem tył 
pluton.
Pluton szkieletowy'przez zaprzysiężenie następnych z kolei trwjek sta
wał się plutonem pełnym, zawierająay* znów 3 plutony szkieletowe ita.

\J'£ o powstaniu warszawskie aawieaiłeg za rssalęaanie nowych trojek, która 
jednak uiao to działały, kierowano przez^werbownika" żołnierza zaprzy
siężonego.
Kie było broni ani ezans na jej otrzymanie a dalsze zwiększanie atanu
* zasadzie zapewniającego już dowodzenie całością byio zbędnym ryzykiem 
tymbarćziej, że r.is było już perspektyw powstania a na masową nawet dy
wersję by i o iud^i za duże.( iseućoniaawi byky imiona przybrane ("z bierz
mowania" ) .^otnierse AA nie raiyii wobea <iescv.« demonstrować swojej pols
kości. Aomendanci terenowi nie powinni zajmować się sprawami zwiększają*- 
cy;ui ryzjrka aresztowania ap. handlem żywnością, kartami odzieżowymi .itp.

- atr 19 - "^zkicu dział. aK na * ©morzu**- aut. A .„chulz -
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- str 20 - HjZiicu dziś*. *£ na iomerzu5'- aut. A . ichulz

Garnizon bydgoaki, jak również inspektorat bydgoaki, l y i j  « «J l«| i| j zor
ganizowanymi ko»wrtami terenowymi AK na iomerzu -  chociaż obwody może 
liczebnie nie największe.
, Bydgoszczy o wywiezieniu na roboty przyfrontowe - był© około 1200 żoł
nierzy kadry. pow sianiu warszawskim wstrzymał em dalszy rozwój dalszy 
rozwwj tj zaprzysinienie dalszych trojek lecz w każdej chwili można było 
podnieść stan liczebny ewidoncjonowany de 5 tyś. (wraz z organizscjaui

Najlepiej zorganizowanym obwodu® w inspektoracie bydgoskie był obwcd 
Wyrzysk (k-dt Benedykt -lusiał ), dalej Łi^polao i (
Najsłabiej zorganizowany był powiat bydgoski z łtcrego w i  prawie że wy
parto iolakcw.

podokr<g-w. Miało to związek z ewentualnym podziałem 1 omorza na wypadek 
zatrzysania się Armii kadziecciej na Wiśle (granica pedOłr<gvw ) dla”na- 
braaia ^udechu" (jak w przyp. arezawy).
4 podokręgu bydgoskie najlepiej zorganizowany i najsilniejszy liczebnie 
był inspektorat bydgoski (w nim Bydgoszcz), n&at,;pnym z kolei inspekto
rat Chojnicło-^ezowskl w kturya w Il-ia półroczu 1:?44r wydzielono pod
inspektora! czewski. Najsłabszy, raiao ogromnych wyaiłkcw kom. inspek
toratu, był inspektorat U orski, obejmujący tereny działalności rozbite
go "ur.fu". aresztowania człon*.ww 1 0» zgasiły zapał niedobitkuw i nie 
człotta-ww oo działalności kor.sęiracy jnej. Szkielet organizacji terenowej 
>vK rozrósł ai« w aiê . łom-reł lecz były to koŁurki słabe. "Gryf" zablc- 
łował tu rozvuj A A  w 1942 i 1943r ( dla nas ważnym oyło t®, ie teren jest 
nowo zorganizowany!'. ewn*trzne rozrebki komendy "Gryfu” z złe zakonspi
rowanie doprowadziły do rozbicia tej organizacji i spowodowsły ogromne 
trudnoici w zorganizowaniu terenu Saunawo. Tak ten niezwykle ważny bo 
przybrzeżny inspektorat nie był w pełni sprostać zadaniom, kture aisły 
go oczekiwać (na wypadek ourzy").
Ostrożność działania w ćwuch pierwszych inspektoratach - od początku
wdrozouych do bezszmerowej działalności - zdsła egzamin.
śa dobrą jałoiw konspiracji wpłynęło nie tylk© ukierunkowanie ©dgurne
lecz predyspoaycje iomorzan (zabur pruaki) do cichej walłi z Niemcami,
wykształcona w ciągu pokoleń. xomorzanie żyli wśrud ide&c^K i nauczyli
•i* ostrożności .komendantem insp .Chojnicko tczewskiego był fc'L>an* (tfuss), 
pedinspekt. Tczewskiego "sobel" (Szalewski) - najlepiej zorganizowany 
pbwwd Tuchola, Jwiecie - kem. inspekt, 'orsciege *Ant©ni*-*Juhas"(Jarecki) 
^•imiącym obowiązki in&p. pałuckiego (należ-ącet;© teryt. do cKr.i@2na'} 
był "żeliwa" ( r©dzi'ski).

ffsyłączonymi).

f©dokrag Zachodni Bydgosico-Gda'ski "Jary”
\i II-ia półroczu 1944r Komendant Okręgu obsadził "etaty’* komendantów
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v żasau^ie partyzanta* nie siana szans istnienia a istniała dlatego, że 
ludzi®*, którym ^roziiy wyroki, w*l*li giną*. w walce fili byc zatłuczeni 
w gestapo. iu ( w zależności od rodzaju walki) sieli szansy na wal*^ 
z Oiupantem a nawet możliwość (alewielką) przeżycia.
lartyzantka liczyła średnio 100 ludzi - stale ginęli jedni i przybywali 
nowi. Sie misia ona azana na zrooienie wi«-*8zych szk^d nieprzyjacielowi 
z braku odpowiedniej broni i śroakww wybuchowych, gdyby jednak rozpeczę- 
na otwart y walk* z&inni&oy * przeciągu miesiąca.
Zadaniem partyzant*! - w tych warunkacn - by i. o stanę nianie Sie^cww 
wypadali po żywnośw, bro , prowadzenie sporadycznych ir^tkich potyczek 
z żandarmerią (krctiich dlatego /oderwanie si^ od n-pla/, że wciągu go
dziny sąsiednie posterunki i koasfido dokonsiyby okrążenia ).

\/tOftondą^Okr^ga uważnia "należy rozszerzyć dziwienia partyzantki i jo 
zaktywizować . lian, porucznik czasu wojny (pierwszy awans w okręgu 
z poza of.sztabu), organizator partyzantki i najlepszy znawca tego za
gadnienia, nie był w wojaku przeu wojną i dlatego nie fcyi zlyt pewny 
swoich rac^i - “aininalizacji akcji na rzecz przedłużenia okreau działa
nia". tej sytuacji w początku kwietnia 1944r otrzymałem zadanie dokład
nego zbadania możliwości dzianania partyzantki tya bardziej, ze przeciw 
łasili i»ana występowa* b. bojowy a-ca oddziału . itrki* - Grab. 
xo dosadnej analizie przeast*wiie» ‘'Januszowi’4 wnioski, pokrywające 
ei <• z lihią taktyki bana.

\Jśujpswiezni^jszyai_ osiągni-ióie./. party z*»tki staia nią strona "propa&sn- y/ 
dowa” - wojna nerwów. Oddziały, nie raz rozbite na drużyny, dokonywały 
dużych ilości "aKcji" i dzi«ki ruchliwości stwarzany pozory istnienia 
wielokroć większych sił. Niemcy z kolei tendencyjni* wyol rzy^iali iloś
ci potyczek, gdyż per* tysięcy żandar^ww jagdkomando i innych po.aniej- 
azyeh czuło si* tu bezpieczniej niż na Ostfroncie.
Były przypadki, że policmajstrzy wiedzieli *niejwifcej gdzie są obozy 
partyzantki i nie rozpoczynali akcji likwidacyjnych, wiedząc że przez 
li<widacj» partyzantki podcięliby gałąź na kWrej siedzieli. Te parj ty
sięcy tu dokujących si* żonnierzy odciążały fronty. To wiązanie nieprzy
jaciel? b>4.o wtórnym efektem działania partyzantki. Giwwnya było niepo
kojenie władz tym, że na terenie kz*szy dziana nie dająca ai« zlik?ido- 1/ 
wa- partyzantka, iaagc*ott®udo zorganizowane po nadani* udzielonej przez 
Hitlera odpowieaziaInym za utrzymanie ładu na loaiorzu) - oraz zmiana 
postępowania aiejecowych Niemcew, niepewnych czy nie dosięgnie ich karząca 
r«ka za zne traktowanie lolakcw. Akcje partyzantki rosnące w legendy
( o ĝvi , Kanie) sprawiały wiele uciechy lolakom a w sąsiedztwie las^w 
nagoczi|y obyczaje gersa-aiie, iartyzantce unatwiaiy życie. 202



Niemcy nie mówili ju£ © partyzantach "baadi ten" tylko partizanen, 
b© rekwirowan© tyl*© świuie, broi myśliwską, amunicję, plecaki, cza- 
s©a koce czy buty, lecz nigdy nie rekwirowaR© kosztowności czy zegar- 
kw» i ieniędzy. aieincy wieazieii też, źe wyrek! były sprawiedliwe, 
karą chłosty czy spalenie® mienia osobistego karano; w pierwszym przy
padku za znęcanie si« nad ^©lokami w drugim za ożycie broni przeciw 
partyzantom.
Koaplek© Eorww Tucholskich jest bardzo duży. $ączy się na pcłn©cy z la- 
s aM kaszubskimi, na południu bydgoskimi. V lasach leżały wsie, częś
ciowo zamieszkałe przez łiioaoww. 1 większych wsiach były silne poste
runki żandarmerii (kiikunsstu do kilkadziesiąt os^b) .
L leśnictw wywiezień© pols&ich leśniczych do azeszy a na ich miejsce 
sprowadzono Niemccw.
Obszar borów pokrywała gęsta sie^ dr*~g bitych,i linie i przesieki stal© 
starannie bronowane.
0 miejscu pooytu oddziałuj partyzanckich decydowały woda i mach. Sie 
aaźna bud o w a»* obozu bez wody podgórnej do której można się dokopać 
(do 6 a). Brzegi rzek i jeziora były stele patrolowane przez jagdkoman- 
do. iuźy kompleks zagajników tzw. Abisynia" był terenem bez \»ody 
a wi<c nie przydatnym. % mchu, szczególnie siwym, w okresie suszy 
ślady odciskały si* jak w śniegu, *rzemsrsz oddziała tworzył ścieżkę 
inną niż ścieżki wydeptane przez zwierzynę, i?© pewnym czssie dookoła 
©bozu tworzyły sii "szosy". >< czasie marszu ważniejszą funkcją ni£ 
szperacze spełniali zacieracze śladów. Grodki lokomocji to rawery.
Ma nich »,ożcno wory mąki, kasz, cukru oraz zabite świnie i przenoszo
no się szybko w odleglejsze miejsca. Partyzanci działali % nooy - dla
tego obławy urząazano o świcie. I>o walki w dzie^ d©chodziło najczęściej 
w wyniku '•agresji" nieprzyjaciela. Duże obławy .angażujące kilnis ty
sięcy żołnierzy nieprzyjaciela,wynikały z bliskości zwiększonego po
ligonu iJ3 w miejsc. Lipusz, Brusy, Kekewo, Komorzyn.
Mniejszo obławy prowadziły połączone siły eagokommando- policji-własow- 
ews z pospolitym ruszeniem cywilnych £1 ©mcww.
Ukrycie oaasiaiu i wal** z wielokrotnie przewaźającym nieprzyjacielem 
ułatwiało to, «ie lory były w przeważającej mierze tysiącea zagajników 
w których nie było nic wids- na odległość liiu łrokww. walce z blis
kiej odległości broi śrutowa była iopaza od karabinu. Niemcy pr«-cowali 
rozpozna*; obozy poprzez patrole lotnicze, jeansk łasicy tyli iiatrcs- 
mi w maskowaniu.

- atr 22 - ^z^icu dział..**!. na I©morzu” - aux.&.Gchulz -
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Pierwszy oddział partyzancki utworzył X>an ( Stefan Gua ), nauczyciel 
ukrywający się od 1939r, z grupek ''utrywaczy*. Oddział był wtedy sła
bo uzb^jony. ^t^d prowadził tylko akcje obronne, poza wyprawami p© 
żywność do bauerww i goi ci niemieckich.
Sajlepszy® elementem ludzkie byli leśniczowie i kłusownicy, którzy 
w morzu za^ajniłww "Kropla w kroplą podobnych do siebie** - nigdy nie 
budzili. Zasiadało się, że partyzanci będą przewodnikami skoncentro
wanych tu oddziałów AK. Gdy oddział "Świerki" wzrósł do siły plutonu,

7Dan zwrócił się do KO o przysłanie dowwdcy. Grab i Świerk zrobili z od-- 
działu prawdziwe wojsko. Por. Grab odznacza* się b. dużą odwagą i miał 
niezwykły autorytet (źe można aiwwic , że był kochany). Świerk był
znakomitym szkoleniowcem. r> początkach kwietnia 1944r zaczął tworzyć 
Dan drugi oddział "Jedliny”, ktwrego dowódcą był "Dąb'* Jan Sznajder. 
Oddziały miały między sobą xącznośc i nieraz współpracowały ze sobą.
Na Kociewiu '‘iiobol* J.^zalewski utworzył z laaakcw oddział "Szyszki" 
który w 1943r(?) przeszedł do *K. Oddział ten działał nieco od®iennie 
niś poprzednie, ale podobnie jak tamte, w sależności od potrzeb scalał 
aij i rozęijał na samodzielnie działające drużyny. Partyzanci "SwierkOw* 
i 'Jejlin" zawsze "mieszkali’* w lesie nigdy na wriach (aby wsi nie nara
ża-). starzy partyzanci jak kichał (i»ilke) przez szereg (5) lat bardzo 
rzadko spotykali z bliska ludzi z poza oddziała. liajtrud aie juzy » okre
sem by* okres śniegu, ktwry uniemożliwiał (ślady) poruszanie si«.
Oddział żył wtedy zapasali nagro&sdzonysi w jesieni. '/* lecie bardzo 
czysto zmieniano miejsca pobytu raz z powodu śladów, drumle z powodu 
zlokalizowania miejsca przez nieprzyjaciela. Oddziały na wypadek rozpro
szenia ai«xy mateczniki z zapasami .żywności (mąka, mięso w Konwiach do 
mleics), gdzie przeczekiwały gorące dni.
Partyzant walczył tym co zdobył i żył tym co zarekwirował Niemcom 
(dostawy granatów i amunicji z Osowej Gwry były niewystarczające) .
-<a podstawie ilości zabranych świń - Wiemcy określali ilość partyzan
tów na wielokrotnie większą niż rzeczywista.

^/Oddział Jedliny w lecie 1944r był miejscem pobytu komendanta okręju 
"Janusza" a do listopsda 1944r mp k-dta podozręgu "Jary”, 
łączność komendy z terenem była zabezpieczona przez zaplecze Jana oraz 
szefs łączności Jakuba. Uuba w lecie 1944r był pranie cotygodniowym goś
ciem w oddziale.
Opiekę lekarską sprawował dr Gdaniec z Sydgoszczy, prostsze rany jak 
przestrzały leczono we własnym zakresie. Cr'.orob4‘,zawodową"był szkorbut 
do czasu znalezienia środkww zaradczych.

- str 23 - "Szkicu dział.AK na Pomorzu" - aut. a .Schulz -
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Ogronu* znaczenie dla partyzantki miało "zaplecze partyzanckie”. Kie 
było ono potrzebne jako baza żywnościowa czy kwaterunkowa, gdyś oduzia- 
ly były zupełnie niezależne od wsi pod tym względem, ażna byia ł^cż - 
noiw (przerzuty ludzi) a przede wszystkim wywiad.
•ywiad zaplecza partyzanckiej© nie raiał powiązań z wywiadom ogólnym 
czy specjalistyczn^m a z Łanem i d-cami oddziałów partyzanckich 
(wyjątek rozpoznanie położenia wyrzutni V - w ierzch.ucin.ie ).
Zdobywał on (wywiad) informacje o przygotowaniach do obław, wskazywał 
miejsca koncentracji sił nieprzyjaciela i zamierzone aa-cje żandarmerii. 
żebranie materiałów stanowiło mniejszą trudność niż przekazanie wiado
mości w terminie atale zmieniający® mp oddziałom, które w tych warun- 
kacn ausiały pr»eją«- inicjatyw* łączności.
Istotne było zachowanie ostrożności. iJocami pilnowały wsi patrole żan
darmerii, "nachtwachty" wiejecie a szczekanie psow informowało o tym, 
że ktoś chodzi po godzinie policyjnej. .» dzie^ duiy procent mieszkań
ców Kiemcow z łatwością kontrolował ruch we wsi. przyp»d*u podejrze' 
czymś uzasadnionym - "włascwcy” umieli wrzucie do domu w czasie wiecze
rzy wiązki granatów (Dąb może podać szczegóły 1 przypadku ). Informacjo 
podrzucano więc w określonych miejscach w lesie. Osobiste kontakty były 
raczej rasd«civ . k. wielekroo częstsze były "odwiedziny" iączniłow z ?yc- 
goazczy, przywożących pr^cz poczty komendy, leki, mapy, amunicję, sprzęt 
radiowy itp.
:az dla zaopatrzenia wydziału opieki społecznej i kwater - oddział Jed
liny skonfiskował przewożone do gminy ksrty żywnościowe, 
upie potyczek,stoczonych przez oddziały partyzanckie, przygotowują; 
iżąb- Jan oznajder, óobwl J. ozalewski, i arek ozymonowicz.
Partyzanci nie znali nazwisk' kolegów (chyba że sl-ę przed partyzantką 
już znali), a więc nie zawsze można było u*talio nazwiska poległych. 
Bardzo niebezpieczne warunki działania wpływały na zmianę psychiki 
(b.często ludzie siwieli), specjalnie na ludzi z miasta. Dowodzenie 
wymagało prs.cz kwalifikacji wojskowych b. dużego instynktu wodzowskie- 
go i autorytetu. i!u dowódca musiał wcsuwa<~ się i liesyó aię ze stanem 
psychicznym żołnierzy i wpływa o na niego. ..ajbard zie j wiązał żołnierzy 
z oddziałem fakt nie szafowania życiem żołnierzy oraz to, że zawsze 
oddział zabierał ze sobą (w wydaniu b.szybkim) swoich rannych, 
fasada 'ostatnia kula dla siebie" o której słuszności wszyscy byli 
przekonani nie była w zasadzie stosowana, mimo to nikt żywy w r^ce 
wroga się nie dostał.

- str 24 - "izkicu dział.A£ n« * omorzu" - aut.a . ichnia -
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ilz «*
i>an, je, d-cy i łącznicy.przewożący materiały kompromitujące np. 'grana
ty r<czne, mieli ampułki z ejankioa potasu. Opowiadał ai *Asawery", ie 
świauoiośw, ie sa wszyte ampułki z cjansiem pozwalała atu bez obaw, ie 
nie wytrzyma (bo miał ostatnie wyjście w cJanku),znoaió tortury w ges
tapo.
sajdotkliwiej odczuwali partyzanci brak amunicji, granatww, nie mówiąc
jui o minach itp.
Poległym partyzantom, których mogiły zamaskowano trudno było by odszu
kam , nie postawiono grobu nieznanego partyzanta (tylko cz*-ać nazwisk 
ustalono). Ich. rodziny nie otrząsały a ars Et pewnej satysfakcji*, nawet 
w postaci wzmianki & ich walce i śmierci. )
2aoezn*j pomocy Banowi udzielali kom. obw. Tuchila-ilk CCtwi sici ?) 
oraz Swiecie (Zuk i Husałka). ^ ^
L-uie obławy nie były niebezpieczne. Ryk dziesiątek ciężarówek z wojs
kiem obudziłby nieboszczyka.
Otaczano określony rewir (np 1ni 1 k® ) b. g*sto okopabyai karabinami 
aaazynowymi i dla przeczesania wypuszczano w rewir gęstą tyralier*.
brudną go rozwiązania sprawą by i. o ustalenie dowwdztwa dla wszystkich 
oddziałów partyzanckich, ^ziakały one w dośw znacznych od siebie odleg
łościach, zupełnie samoazielnie, tsk ie utrzyaanie łączności z stale 
zmieniającyai miejsce pobytu oddziałami przez same oddziały było bardzo 
tradne. Oddziały działały na terenach innych inspektoratów tak wi^c 
ich podporządkowanie <coc. inspektoratu nie było sensowne.
> drugiej poiowie 1944r k-dt okręgu "Janusz*1 podporządkował dc^w od
działów partyzanckich komendantowi podokręgu 'Jary”, ktwry miał zresztą 
najlepszą sie^ i^cznoici. l>ewwdcy oddziałów partyzanckich nie pełnili 
innych funkcji (fizyczna niemoiliwośw z uwagi na łączność ).
Dan prrojął inspektorat p® przekazaniu oddziału owierki - Grabowi.
-obwl pełnił funkcj* kom. inspektoratu (z-oa .«ar*.owaki ) - po rozbiciu 
jego odoziału.
Jzef sztabu u.Chyliński podaje pseudo de«-w oddziałów ja no kaji.otwoców
- poprostu te najbardziej wiązały mu saię w parni«ci z danymi obwodami 
(pisał a tya po 3̂  latach ) - jako komendant podokręgu prostuje te 
omyłki.

-str 25 - "w.ziticu daiałala.Aft na iosaorzu’’ - aut. ;>.ochul*
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-JL&JSl *JZJlA jL- ll( Ihfjj ̂ 9
* waruaKacł. pracy konspiracyjnej z wszystKich służb najważniejszą rolę 
spełniała łącznośw. Bez niej nie mogła istnie*- organizacja aai w stanie 
organizowanie ani pciniej w fazie zorganizowania. Każda komorKa organi
zacyjna tworzyła łącznośw w deł i odrębną w gorę. ^ączniiciem aiędzy ty
mi drogami łączności tył komendant Kamerki oraz jedna osoba "zapasowa" 
mniej aktywna w działalności Aonspirscyjuej ( org. saBotaż,wywiad). 
Niezależnie od tej sieci Kolenda Okręgu -miała swoje zapasowe puakty 
Łączności w siedzibach koa»end inspektoratów, ko.aencte podokręgu siała 
zapasowe w ©e?.odsch.
iłużba łączności działała poprzez;

1) szefew i łączaicew łączności obwodu czy garnizonu 
-sKrzymki kontaktowe i punkty spotka*: (rozmownice)

2) kurierew łączności w gvrę - skrzynki pcczt. itp.
3) łącanośe sztafetową (rowerowy)
4) łącznośw kolejową 
i?) łącznośw radiową

i-ącznicy działali aa terenie miasta czy powiatu.
.urierzy jeździli po "obcym’' terenie . Była to praca niebezpieczna, gdyż 
:z«8to jeździli ludzie "spaleni* ns lewych dowodach (zalegalizowanych 
ibejmował przymus pracy a polskich pracodawcew nie było ).
garnizonach i obwodach istniały centrale łączności, ktwrą oowodził 

zef. Lo niego dostarczano rozkazy z komendy garnizonu czy obwodu dla 
oszczegelnych rejonów - z rojonew tą drogą do centrali przekazywano mel- 
unki. Praca łącznikew była domeną harcerzy. Buchliweśe młodzieży nie 
yia tak podpadająca specjalnie gdy łączników "ubezpieczały" dziewczęta, 
dy np. prowadziły "skrzynki" poczt.
ąoznośw Kolejową zapewniali kolejarze ( w tym środowisku najmniej by-
o Sioacew ).
* sprawności łączności sztafetowej świadczy to, ie meldunek wysłany
asa obiegiem rano po "obejściu" ?/&zyat*ich Kom. obwodów dwoch inspekto- 
atvw - wrócił następnego dnia wieczorem. Kurierzy ro?^erzyści musieli 
ie- jaKieś dowody uzasadniające ich przejazd (czysto jako malarze, deka- 
ze itp ) rraca łączności; głćwftll| kuriorak, wymagała dużego przygotowa
ła tał łączników jak i skrzynek pocztowych. Najwartościowsze były powią- 
anis rodzinne.
Zu mojej pa&ijci" szefe® łączności okręgu ".<illirt(pseudo używane w Jyd- 
goszczy) J.Olszewski, później od 1944r * arta"- H.Oruetzmecher, po jego 
śmierci- od połowy września 194^r "Jakub" - Leszek Biały poprzednio szef 
łącznoici inspektoratu i podojcrśgu bydgoskiego. Jego prawą r^ką był 
Kuba" (i .fcrzyżaaowsKi) - ostatnio szef łączności inspekt, bydgoskiego.
ak Jakub jaK i Kuba czysto przyjeżdżali a© kom-dta inspektoratu a potem 
od okręgu bydgoskiego - miejsce pobytu oddz.partyzancki Jedliny.

& — str. 26 — "ózkicu działała. >s.K na Pomorzu" — aut* A.Jchulz -
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» łączności radiowej aziaiał .ueon i (iiiezgódzki)oraz 1 jeniec wojenny francuz i 1 Belg.
\Jzefem łączności -a była Zuzanna Biała - przeszkolono tam kilkanaście 

telegrafistek i kilkanaście kurierek.
.i' garnizonie "i/wtr'‘ tesrózo sprawnie działała garn. służba łączności
kierowana popierwsze przez f. Brukwickiego, pwżniej Raszewskiego.
/

sprawami *-rzerzutww uciekających z niewoli Anglikww zajmował sisi“-Kuba1*. 
Ja byłem ustosunkowany raczej niechętnie do angażowania naszych kwater 
i punktów łączności i tek z trudea wygospodarowanych ( w warunkach 
pomorskich) dla ludzi, którzy nic specjalnie ważnego nie .uiełi do speł
nienia a ucieczką traktowali jatce sport.

legalizacja w związku z specyficznymi warunkami ( w urzędach tylko Cien
cy) kulsła do 19^4roku. Rozkręcił ją Jakub - Kuba był fotografem.
Zdobył on pośrednio po kilkanaście formularzy dewodww osobistych "Kenn- 
kart" iłiej grupy narodowości niemieckiej oraz ausweisww "iOie", oraz 
oryginalm, okrągłą metalową pieczątką z “gapą11 i specjalny czarny atra
ment do wypełniania danych (najczyściej drogą analizy atramentu docho
dzono do wniosku o prawdziwości dowodu ). Do pełnego kompletu dowodów 
należał też cowwd urodzenia na oryginalnym formularzu, oraz dowody pra
cy na fcrmularzacn rożnych firm. Pierwszą pieczątką zamówił "I arek", 
podając si* za przedstawiciela firmy "*>&% Otto ireterling - Hoch una 
Tiefbau ( in -.trassburg V) Zweigstelle in ^romberg."
Do 1944r jcattskryg Polacy posługiwali ai, dowodami zatrudnienia.

\Jakub zorganizował produkcja miniaturowych atlascw Bor~w Tucholskich 
(fetoicopie sztabwwek ), ktcrych dane odczytywało sif przez szkło po
większające. Ha kserografach sporządzał również formularze meldunków 
mieś. o stanach liczbowych (dane szyfrowano).
Dowody wystawione przez komurk< legał. Jakuba nigdy nie były kwestiono
wane przez Niemcuw, ktwrzy nawet nie przypuszczali, że na terenie Pomo
rza istnieją fałszywe dowody. Było ich zresztą b.mało, gdyż akowcy ży
jący na ” /ile legalnej stopie" nie stanowili promile stanu.
Iśa lewych dowodach żyli* Pałubicki, Chyli'3ki,uruas, Gruetzmacher, Gus, 
-iarek, Jadzia Derucka, Ouss i ja*-&szyscy poszukiwani i nie meldowani.
tfrupa łączności radiowej prowadziła stały nasłuch wiadomości BBC, póź
niej stacji radia radzieckiego.
Jakub i &uba w ostatnim kwartale 1944r stale dostarczali materiałów 
wywiadu dla radiostacji grup zwiadu radzieckiego w Dorach Tucholskich.

- »tr. 27 - "izkicu aział. AK r?s Pomorzu’' - aut.A.Scnulz -
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‘Kancelarią* prowadziły wćK-anki - maszynopisanie , szyfrowanie, niko
mu. prwcz szefa sztabu okręgu, nie wolno było tworzyć archiwów. Materia
ły po w..Korzystaniu niszczono.

- str 28 - "wzk.icu działuln..«Js. aa roaoriu" - aut. A.wCholz -

__>V i y 0 .1 ,0 d

Odrębnie od s iec i 1-ki była organizowana na terenie okręgu sieć I l - k i .  
Meldunici z wywiadu powszechnego ( I )  otrzymywała I I  na szczeblu inspek- 
toratw*.
*> 1944r aresztowano dw^ch kolejnych szefów wywiadu i  to pierwszego 
"Stanisława" (Jczefa Urussa -początek aa ja '44r) i  ostatniego, jakiego 
znałem Ksawerego” ( i ’r .  Bendiga). Odrębność dwójki była tak dalece idą
ca, źe w zasadzie nic o ich pracy powiedzieć nie aog?.
.**y przekazywaliśmy I I —ce szereg informacji ktwra ważniejsze badała lub  
żądała dalszych infar.uae„i na ten temat. i aa przekazywaliśmy teź próbki 
n&ateriałww jakbsnzyny syntetycznej (ktw-rą sam wyniosłem z lo tn iska ),  
szkice* ż ,danycn o b ie k ty  informacji z podsłucau telefonicznego i  prze- y 
prowadzanego za pomocą centrali wzmacniaczy radiogłośnikcw w gabinetach 
"szyszek’* w Brahnau, per.nych rozacw prowadzonych w mieszKaniach feonzww 
partyjnych (inform. oa służących ^o len ). Bwwjco przekazano materiały 
dot. ładunkww V pociskww zdalnie Kierowanych V lo k a liz a c j i  wyrzutni ra -  
Kiet w ierzchucini? wielkości produKcji DAG i  innych rtlsturigswerke. V

Bardzo interesujące* były informacje, ktcre przekazywał sscj młodszy ko
lega z gimnazjum (K.u.)eindeutscht, pracujący w CK ć Informacje nie po
chodziły z OK.., gdyż tam ważne nie były dla niego dostępne, lecz z domu 
męża jego c io tk i, gdzie bywali arystokratyczni generałowie i  admirało
wie Wehrmachtu. Od niego teź wiedzieliśmy jaKie wrażenie czyni d z ia ła l -  
nośv partyzantki i  ce przedsięwzięto dla je j  l iK w idac ji. Od niego te i  
pochodziła informacja o odprawie u h it le ra  pewnych generałów (data, 
miejscowość, obecni), ktwra przekazana z insynuacją spotkania kilku  
z te j  grupy z agentami wywiadu Drytyjsiiego (sprawa kap itu lac ji )  posłu
żyła aresztowanemu "Stanisławowi* oo spowodowania ataKU gestapo na ge-  
n e ra l ic j* .  Himmler mi&ł" informatora", którego zasadnicze dane były 
zgodne z prawdą (data, miejscowość., obecni) i  rzucił więc podejrzenie . 
na obecnych tam generaKww. "Stanisław* nie przyznał się de AK lecz  do 
współpracy z !.*>.
Podejrzenia Himmlera deprymowały Ok* i  tak już widzące nadchodzącą 
kię akę.

209
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imio przydatnycn materiałów dostarczyk wywiad ogwlny w drugiej połowi* 
1944r, dot. szkiców budowy umocnień i pól minowych itp., oraz dot. stanu 
i ruchu wojak nieprzyjaciela, przekazywanych wywiadowi radzieckiemu po
przez radiostacje gru* zwiadu. ykorzystykano tu informacje obsługi 
stacji i Kolei, iraśiirun̂ saufitu (oazy żywnościowe ols stacjonujących jed
nostek) oraz dyspozycje ko&óriti Iieeresverpfleguagsamtu, dalej informacje 
% lotnisks. Informatorzy eingedeutscht z Wehrmachtu relacjonowali o bar
dzo pogarszający«k sl<* uzbrojeniu i wyposażeniu wojska (spieszone pie
choty zmotoryzowaną z braku samochodów, brak artylerii, słabe wsparcie 
lotnictwa, brak zwykłych karabinów).
Zniszczenia dokonane w przemyile wojennym Rzeszy przez lotnictwo alianc
kie oraz stałe i planowe wycofywanie si-t na froncie wschodnim, potem 
desant aliancki we Francji a przedtem niepowodzenia w Afryce i załama
nie sapiscza faszyzmu we Włoszech, wpływały deprymujące i na wojsKC 
i na ludność cywilną, kt-rs tylko jeszcze przed Polakami taiła przeczu
cie zbliżającego »i< końca.
Zasługą wywiadu ogólnego jest to, że ocala*o od zniszczę' wiele miast 
pomorskich, których plany obrony dostarczono Arsaii Radzieckiej, bądź 
przez radiostacje zwiadu, bądź bezpośrednio w czasie zajmowania terenów 
Pomorza. Ocalało też wielu żołnierzy radzieckich. iizisiaj wie a i* tylko 
©"wkładzie harcerzy w zdobyciu Gdyni". Dostarczenie planów potwierdził 
gen. A.ii. «ieimiaxo potwierdza odbiór informacji radiotelegrafista 
z zwiadu przy oddziale partyzanckim Jedliny - pu*k. Jagielski.
Pozostali "zwiadowcy* twierdzą, że zdobyli materiały od ludności bezpoś
rednio (nie mając przecież z nią kontaktu ).
Za wykradzenie planów fabryki prochu w Bydgoszczy (Srahnau) aresztowa
no Małka, którego nalot ocalił od wykonania wyroku (zmarł 1973r).
Z planami u m o c n i e ń  Gdańska aresztowano w Tczewie por. itelaa ojcie- \J 
chowskiego, of. do apecj. porucze-. Zginął w czasie śledztwa, nie zdra
dzając nikogo.
fywisd ogelny, dzidki masie informatorów rozmieszczonych na całym tere
nie, był bardzo szczegółowy, dlatego też trudno było Kieacora ukryć co
kolwiek. > przypadkach ważniejszych dla ewtl. sabotażu nasilano wywiad.
Kontrwywiad w wywiadzie ogólnym nie był stosowany. v naszej działalności 
od I942r nie spotkaliśmy Polak-w - agentów gestapo z wyjątkiem Słowikowa 
Kiego "Białego Grotę", niebezpiecznego dlatego, źe dyaponował rozległą 
siecią PaP, gdzie głwwnie przez kobiety starał ei, nswiąsywaw kontak
ty z AK. * inspektoracie morskim bardzo niebezpieczny był stale ( i po 
wojnie) pracownik gestapo - kaszubowski.
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3ajwi^kaze az&ody przeniósł «ieacora cichy sabotai. Berdz© trudn© byłocy 
©pisa- jego eleicty* isyio to sypanie plas*u w tryby gospodarczej machiny 
okupanta# s»d zwolnienie* Jej obrotow pracował© kilka tysięcy oav|t w tya ̂  
wielu z poza a ł .
.* wrfeiuaau vp*o £yd£Oa*©a<|} uagadfuan© aetod^ safcotaiu z utworaonya tu, 
z pośroa kilkunastu cu^bs tysięo., Jtrajan, 'konso@oi.ea. Hajpewniajsaya 
aojuszniiieu byli w erbowi e, lecz pracowali oni głownie przy robotach 
ziesnych. "Aspoi orsce z je-.casi Anglika&i i Francuzami polegała głownia 
aa przekazywaniu ia systematycznie inforsacji z radia B3C, czssea przekaJ 
zywano ia odzież cywila, (ucieczki) i udzielane ia pewnej poaocy w uciec?- 
iach ( .Rfelicy). «nglicy byli petowi uczestniczy^ w wyzwolenia - warunek 
bro-', której nie mogllśay i^ zapewni-. Francuzoa i Belgom - grupie kilku-\ 
dziesięciu uazieiono pO«.ocy (zorganizowano ucieczką) w ucieczce przy wy-

v- :.J*prowadzaniu ich przez Bydgoszcz.
Jakub 2er«aJiizowal ucieczką iięiniarki -żydówki arii Opis ionel Oteigm 
aer;, *twrs spodziewała ai, wyrobu <ś-Łlerei (1943 -wywiwzł ozczya j.
M sabotażu wyróżniały si» placówki. lotniszo, wsowa Bora, *©Iej nat4r»l- 
nie -  j. o bJiii hrshnau. i^skanywa.no go głownia w warsztatach naprawczych 
(zanieczyszczanie a«arów /np. w gaśnicach osi wagonowych powocoaały poża
ry wagonów w dużej odległości od miejsca aaootaiu /, na lotnisku wydłu-

n
żaka sl« tok napraw, w magazynach amunicyjnych unieszkodliwiano pociski9 
w liAU nia.iCF.oii© dużo ussy prochowej w czasie*5gotowania y „iperj/ i "praso
wania** (walcownie).
i5zięki sabotażowi też częściowo nie zdołali okupanci wy*ie~~ wielu aaszyn 
i urz^ćze , chociaż zasadniczy wpływ Łiał azybłi postęp Armii sdzieckiej. 
łap rzez kolej dołonysan© też'przer<.utvw ludzi spalonych, przerzuć© a.In. 
szefa sztabu Okręgu rożna do GB. -sijra Kurpisza).
iększe s&cje sabotażu specjalistycznego* np. wysadzenie nitrowni w ^rah- 

nsu, zniszczenie części wyrzutni V w ierschucinie.
%wabota£ tył *awsze planowany i nie przeprowadzane wifkwzych akcji "a włas

nej inicjatywy*. eidumci o możliwościach były analleoAwn^. Brano giww- 
nie pod uwagę stopie's zagrażania represjami ludności cywilnej oraa sposwb 
"pozorowania przypadku*.

-u*,r y~— s z k ic u  c .* . ia ł .  .vK na *cR orzu* -  a u t .  ;, e h u iz  -
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.J* a --el ega tura ;iządu - I.rrsw opodobnis z powodu trudnie; wsruakw* konspiracji y- pćpraca psczątke*
we byłs b. luźaa lub i, ad aa. * najbardziej ezynayuł wyd i,.i*a . elef_*tury na

—t o s o m  a jecmocaeinie aajlepisj aer4aai.fiow«uya OCR. y*a w tyra niewątp
liwie Sfoaiuga caiewieite dużej idss^ ^ipsiieęo, ictery usiał dobra* sobie
b. wartościowych luezi. la nie a*sowa organizacja z*cnowała ciągłość 
działania i by*a dobrz« zakorzenione w teranie. Oddawała ona AK cenne 
usługi, informuj #c o wsypach w terenie, łącząc z grupami terenowymi ktw- 
re utraciły g*ri2 1942roku dla odbudowy Kolendy AK w lydgesz-
czy >raek6zsls 'swoich ^adzi”. apełpraea .ni<*dzy _.t.: ovic<ia ”* estwin- 
-. 4ciwuj* a nną doprowadziła w 1944r do spotkania ł ałublcJci-£ipaki , na 
kWrya uataiono as sady waajeanyeh atosunkww organizacji. I*a okrea ł.s>urzy" 
jprzev>ia«.iane podporządkowanie Oiir Kolendzie AK — i*eiaerze.
Działalność leiegatury na kmrorsu a szczególnie 0 1k zasługuje na specjal
ne opracowanie. Działalność tej aieuuiej ileicio*© a dobranej jakościowo 
grupy ludzi, kierowensj prze* aądrege człowieka 1 wiel<eiefco patrioty, 
î oźe by« wzorem dobrej pracy konspirecyj&ej.
śtog* stwierdzić, źe peglądy na kwestią odpowiedzialności za losy społe
czeństwa polskiego na iokorzu oraz sprawy strategii i takty*! kierowania 
rucnem łonepiracyjny® - łaaubickiefce i ^ipeiieto pokrywały ei<*. Ci dwsj 
ludzie eook ks. *ryesy byli najbardziej zasłużonymi łucżai ns leaorzu, 
nie tylno w welce z okupantem, lecz rusnieź * trosce o ludnoś- o jego 
iyaą substsncj* * aarSdzie o morale w itarciu « hitleryzmem i gersanizaes.
As ryczs (kolec* gimnazjalny i słubickiego w Pelplinie - łączył Dga ) 
i Lipski zostsli odznaczeni 2ło*ysi Krzyżami Zasługi z i'leozami ( b.rzad
kie odsnucz. na a orno r z u) . Ka ryczą i po rozbiciu "Gryf* był dis lud- 
noici ^aszutskiej sgroasym autorytetem. *.« *ryczą zobowiązał aij do 
ogłosztruia apslu na okres "Burzy*1 e podporządkowanie si< afźezysa z te
go terenu keaendzis okrigu AK.
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Jrod Koniec listopada 1944r aIC w podoicr«gu PJary" byko :uniejsze liczeb
nie niż we wrześniu tego r®ku. płoniło na tc wywiezienie mężczyzn (du
żego procentu; na roboty fortyfikaCj jna o m  »oj rozkaz o wstrzymania 
zaprzysiężenia następnych trójek (ludzie ci już pracowali dla AK )
- związany z powstaniec warszaw?ki®, ,kt~re£0 tragedia, aioim zdanie®, 
przekreśliła plany powstania ogólnego. £a stworzenie dywersji siłą paru 
tysięcy ludzi - żołnierzy byko doay-. *le oyko jedna* broni, i ocząt- 
*owo liczyliśmy na zrzuty bądź z *.n.;lii bądź od Berlinga, ^czności 
z Berlinge® ani Śyiui/trskia pomiao propozycji kierowanych za pomocą kil
im radiostacji zwiadu radzieckiego - nie otrzymaliśay. (i-aiubicki znał 
iy» i rakieto). Moia stało się tak i lepiej, gdyż gć ybyisy nawet przepro
wadzili powszechny dywersja (.%ałe powstanie) te i tan bylibyśay przebra
ni (wywwz r.a uy oir) • każdy® razi* w ty® czaaio odczuwaliby brak odpo
wiedzi na nasze propozycje (zrzuty -dywersja) za aieufnośw dowództw® 
a.k* do naszych piane w. względnie uznanie ich za nic ..i®#

j jC na wzgl<|dai® dobro fos,orza, naloiaio oo tego aoy r.a jego te
renie nie zatrzymał si< front a dziekania z tyas związane nie zniazczyky 
miast, wsi i lud&oici.
*-rzescazaiiie sateriaków inforracyjnych-o liniach obrony niexiec*iej oraz
o etacie i ruchu wojak- przekazanych ta* z pcoscą grup zwiadu radziec - 
kiefo (oświadczenie ppkk Jagielskiego), jak gkcwnie bezpośrednio i bez- 
iisisunie w trakcie z«4®ov.ania terenu przez Armii adziecką, znacznie 
przyczyniło ai* do ocalenia przed zniszczenie® siest pomorskich, 
^aiejszyl?* też straty a przyćpierzyło przebieg zaj*cia teren-j przez 
Armii radziecką.
m drugiej pcuowie 1944r otrzyaaliśsy meldunki o likwidowaniu przez 
Niemce® A.rup spadochroniarz? radziec;iięa Natychmiast K-dci terenów 
objjtych zrzutami 2 o r y )  zostali poinformowani o Konieczności krycia 
ty en grap i Kontaktowania ich z bcdziałaiai partyzanckiai. fe grapy, któ
ry a i zaopiekowaliśmy się przeżyły i do ko'ca mogły pro wad z iw swoją dzia- 
kalnośw (yatrooki, który odliczył si* od naszych oddziakww stracił 
wszystkicn ludzi).
tidyby na ty* terenie nie było araii Krajowej, zrzuty z*iadowoew byiyby 
zupełnie nie celowe. . warunkach pomorskich (duże zagęszczania ie^cww) 
nie mieliby żadnych azana przeżycia a tyra bardziej prowadzenia zwiadu.
Co .aogło zazlaksó kilku ludzi, kryjących się w lasach nawet przy współ
pracy kilicu robotaiiCóv. leśnie*, czy w ogóle ładzi nie zorganizowanych. 
Informacje obecne byłych.dowódcew tych fcrup (nieraz iolakww 2-giej ka- 

iforraacje zdobyli przez wep^ipracj z ludnością miejscową213



- str 33 - ^ajcieu uzi&Aaln. *k na io&orzu" - aut. &.ochulz
nie wolno byle sif raszs* z siejącą - tylko bardzo rozbudowane organi
zacji* icogła dostarcza^ informacji, ktvre aogły sie^ znaczenie.
.sprzeczne s logiką jest tai twierdzenie ww grup, że ich przybycie o£ywi-
io oojowo oddziały *£. H a  zapewnienia bezpieczeństwa pracy radiostacji
i iącznośei z niai ograniczyłem akej* cddziaiow partyzantki ao sinisru*.
Oddziały zwiadu nie stogiy. prowadzi** roapoznsria przez walkj - oczywisty 
nonsens - ni© byiy tei do tego przygotowane. -lały radiostacje, bro' 
osobistą (p.a.) i dużo pieniędzy. Jeżeli spełniły swojo zadanie to tyl
ko dal,ki współdziałaniu z A r m ią  Krajową.
l>-ey &rup zwiadu początkowo podporządkowali ai^ d-ebas oddziałww AŁ.
« miar^ zbliżania si* frontu odseperowywsli ai« co dla większo!ci było 
wyrokiem, gdyż bez poaocy oddziałuw AK i zaplecza trudno było przeżyt 
nie mwwiąc o tys, żeby coś zdziałam.
n chwili wkraczania Araii radzieckiej jej jednostki otrzysywsły infor
macje o obronie niemieckiej a wi^c gdzie są paay obronne, jakie są siły 
nieprzyjaciela, ktwrgdy najlepiej przejechać (nie ainowane drogi ).
Ijzli&i tya wladowolcioa i planom umocnię*' ocalało od zniszczenia wojen
nych kilka aiast no i Gdynia. Informacji udzielono anśniaowo - nie powo
łując sit na nrai, ^rejową, iadociośw o czynie harcerzy "'■Hi (AK) rozesz
ła si< dlatego, ie przyznali si^ do tego w śledatwie w UB. Ujawniony 
przez wspwłprae* z oddalałeś zwiadu radzieckiego oddz. partyzancki Jed
liny - po kilku dniach wspólnych walk z oddziałali AB (dcm wyrvźniony 
za is^stwe} został oddz. Jedliny a* dawnej granicy rozbrojony i wywiezio
ny na ajbir.
lak wi^o, i* wszystkie ostrzeżenie, ie wszystkie polskie |s£nsstxi uz
brojone jednostki nie działające z ramienia f*JNI ®ają by^ wywiezione 
W głą o do lagrww sprawo ziły si* 1 słuszna okaaaka ai« decyzja
o nieujawnisniu przynależności do Aa . I
.-owwcey kilkuosobowy ch *rup zwiadu ( w których anajd owali si*4 b.żołnie- 
rze ehraacbtu - nie wiadomo czy Volts-czy Singe - deutache) napisali 
tjle bredni na temat swej działalności, że jeżeli i inne "wspomnienia" 
wojenne 3iaj^ tei tyle związku z prawdą to nie wierzcie w nic co o tya 
napisano.
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Bvd, osacz oouaciła aiemiecka iudnoś- cywilna a w prseddaie' bonzowie 
partyjni a lepiej poinfor.uowsni zrobili to wcześniej wywożąc przeć tern 
częśw ji«ni«» lyeiące biedniejszych, niezn&ezących, głównie starcy 
i kobiety, wyszli z miasta piesko w śnieg i zawieruch* w przeddzień 
wkroczenia Ait. Podobno więksdoi* z nich zem&rzła w rowach przydrożnych. 
Wyprowadzone też wiyżniow w tym duią kolumnę zydwwek węgierskich 
z rrahnau i jeców wojennych. Grupie kilkudziesięciu jenc4w -żołnierzy 
fniwusicieb i belgijskich zorganizowano ucieczkę w czasie przejścia 
przeż a*a*to. Anglicy, ktwrych zresztą chyba jako jedynych traktowali
iiie^cy zgodnie z prawe® ai^dzynarodowym, w tej sytuacji nie cncieli 
ńorzyetfrw z okazji*
.rudno ibówIo o obronie ciasta, gdy i kilka oddziałów dziadków z Land- 
stur&u, własowców i garstsi ifrww siały tylico opóźniać marsz Armii He— 
dzieckiej. . tej sytuacji -ikter z-ca k-dta garnizonu uparł ais przy 
tym, że własnymi sił a-ni oswobodzimy miasto i dopiero przyprowadzony

' do ranie zrozumiał, 2e krok ten z militarnego pun&tu widzenie nie aa 
większego znaczenia, i rzez anaiegi* z obroną lewobrzeżnej arszawy, 
lewobrzeżna Bydgoszcz może nie doczekać się pomoey radzieckiej a tym
czasem jedna cofająca się niemiecka dywizja może zacieni- miasto w gru
zy . X rzeczywiście* aiao nikłej obrony, nie było nawet artylerii, 
natarcie radzieckie zatrzymano się na 3 dni na Brdzie.
Oddział 8peoj. otrzymał rozkaz utrudnienie wysadzenia -ostów, inne - za
jęcie lotniska i obroni przed zniszczeniem kilku obiektyw w aieście. 
działania te częściowo przyniosły efekty. Jak wszędzie ta* i tu oddzia
ły AK otrzymały przewodników oraz wiadomości o ostatnich ruchach więk
szych jednostek (wszystkie wycofywały aię ). te kilłu dniach jakiś 
silniejszy oddział nie&iecłi otarł się o Bydgoszcz i wysadzi* w powiet
rze magazyny w Oeowej Górze. kołnierze radzieccy w pośpieenu wycofali 
się z miasta, fi a ludnośó padł strach, rrewie wrzyscy (z wv jątłiem na
szego domu ) zdjęli białoczerwone chorągwie, nadośw z opuszczenie przez 
aie^cww Bydgoszczy przytłumił nieco - wiaotc armii oswobodząjącej. cu
dzie*, przyzwyczajonym do schludnego w ksrnych kolumnach maszerujące- 

wojsłar rzeka,łtwra płynęła głowa przy fełowie ulicami *«e Berlin”, 
ludzi odzianych w drelichy pod obszarpanymi płaszczami,obutych w więk
szości w worki zawini<te sznurkiem, z raieszkaal na plecach, przy tym 
w większości Kosookich, - ogarnęło spieszanie. Żołnierze ci-w dużych 
zrozach - spali na śniegu, nie wymr-^u-jąc mieszła w dużej ilości nie- 
$ajętych (po ^ieacuoh). len hart i zapał z jekim żołnierze parli ns 
.berlin budził podziw u ludzi obytych z wojną.
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d .c. ezj jci Alt przed wyzwoleniem -
ópecjslnej ^ośeimi znużony żołnierz radziecki nie zaznał -  ludziom s*o '.-* * * magazynyczyły si« kartkowe przydziały n «**£**•£** *zarekwirowało wojsko.
*o kilku dniach odpłynęła rzeka radzieckich żołnierzy frontowych a do 
Bydroszczy wkroczyło wojsko #olskie* hsdodć była ogromna. Byli i mi«- 
ozy niai i bydgoszczanie* dolscy żołnierze przytłumili rabunki i gwał
ty dokoaywene przez -saruderww, ktwrzy uważali, źe na tym terenie (w cza
sie okupaeji wcielonym do Azeszy) mają prawo do swobody* gdyż w ich 
świaaoaoici roaorze należał© do «ie:r.iec. Zoauiersc polscy udzielili nam 
cemi^ch bardzo wak«z«.wek aot* at*nov.iska władzy radzieckiej i lubels
kiej - do itrmii Krajowej* zresztą tysiące ioiakuw stanęło przed urzjd- 
ciksuui śledczymi M«i>* (Te fakty przemwwiły i do tych żołnierzy A2, któ
rzy sądzili, że komenda AK przesadza z ostrzeżeniami). /ytania dotyczy
ły przynależności de organizacji podziemnych* Akowcy nie przyznali si* 
do przynależności do organizacji * *
lyaiące eindeutechowanych ( I ł l  ^rupa) wywieziono do -o s j i  skąd nis  
wszyscy wrwcili (wycieUczenie -  tyfus ) •

kołnierzem polskim przekazano wtedy "odkryte przypadkiem" 2apasy opa
trunków i lek** w zgromadzonych przez bSit oraz wskazano magazyny pod 
Byi&oazczą - nie zajęte przez Armi* riadziecką.
frontowym żołnierzom radzieckim należało ai^ cieplejsze przyjicie -lecz 
ludzie trochę bali ai<- ich i za wzgljdu na wygląd i dlatego, że nie 
znali języka rosyjskiego s ci nie-liczni, kt-rzy znali, nie chcieli sij 
do tego przyzna (przeważnie ci, którzy uciekli z Hesji w czasie rewo
lucji). drobiazgi psują nieraz obiektywno^- oceny a popularne "dswoj 
czasy” też atuaziły zapały oo ar»terstwa*
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Aozwiuzanle ^raii ii-raJowej 
uozkaz o rozwiązaniu »rmii Arajowej został oroszony mniej więcej w eaa- 
aia « kturya a£ as Pomorzu s t r a c i s e n s  istnienia wobec wyzwolenia te - 
renu. "Narządzenie wykonawczedro^j służbową przekazał omeadant obsza
ru -acuodr.iege - szczurek.

\jSa menaant Okr«*»u ' •Janas*'* wydal ostatni rozkaz - rozwiązując £j( na Pomo
rzu, w który® podziękował za spełnienie żołnierskiego obowiązku i pole
cił żołnierzom AA walkt z Niemcami w szeregach .ojska Polskiego ( tez 
ujawniania przynależności okupacyjnej} oraz prac* nać odbudowy &0minis
trze ji i życia gospodarczego Kraj^ •. tya rozkazie, jak zresztą w całej 
działalności Kolendy vkr«tfu nie było słowa o polityce. Rozwiązania doko
nał rząd polaki w Londynie, uznawany za prawowity nie tylko w Kraju leoz 
przez inne państwa. odczuciu społecze'stws &*ąd Tymczasowy, utworzony 
przez reprezentował nie licznych w i olsce koaunistow./
Rozwiązanie AA zostało podyktowane interesem spcłecze*stwa. aialo zapo
biec wewnętrznym walkom i mieszaniu w sprawy polityczne wojska.
Obowiązek dopilnowania realizacji rozkazu spoczywał na komendantach 
podokr?w i inspektoratuw.
ftależy przyzna^, ze żołnierze nie przyjęli nowej sytuacji entuzjastycz
nie. Poczynania przeastawicieli nowych władz (z których wlększośw prze
niosła aij później do Izraela) i stworzenie atmosfery terroru przez UB 
iwi£kszefO niż hitlerowski), budziły wśrzd ludzi obawy, .anosilo sii ca 
wprowadzenie ustroju, w kterya narzucone rządy przypadaj mniejszości 
politycznej społeczeństwa. Ma Pomorzu komunia u. w było zaledwie kilka 
procent - oefśu była w «a Iłydgcszcz - Romaszewski.
ópołeczc ‘.stwo uważało, że zagrożona jest władza parlamentarna, religia 
( ares/to arde nielicznych, ocalałych z pogromu hitlerowniego księży ), 
i niezależność . ojsko nie aogłe jecnak wpływa- na przebieg wy carze'' 
politycznych.
Przygotowana do odbudowy admlnistracJi i życia gospodarczego organizac
ja - w sytuacji w ktwrej początkowo do władzy terenowej dorwały się 
azumowiny - nie przystąpiły do działanie nie chcąc solidaryaowa- się 
politycznie z rządem lubelskim. ,« bydgoezczy ukazały aię odbitki srty- 
kułww prasowych z padaniem tytułu gazet, terminu, mówiące o tya, że 
Bierut, obywatel rolnego ciasta £da'sk, był skazany za szpiegostwo na 
terenie Polski na rzecz państwa ościennego.
ady weźmiemy pod uws4,ę - głwd spowodowany ogołoceniem terenu i żywności, 
powszechne rabunki i gwałty dokonywane przez maruderów, mieazanie się 
do spraw wewnętrznych asy milko w obcych (częściowo uzasadniona) i zagro
żenie ustrojem totalistyczaym, srezuuiemy że pomimo powszechnej radości
- z pobicia Siaaiac, sytuacja była bsrdzo napięta - tym bardziej że poatf-

-str 36- ‘.szkicu dziai.,Ji na Pomorzu" - aut«A« cnulz -
M l ,  t
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-str 37 - Szkicu azi**. aK na i o.iorz«‘' - aut. A.ichula -
postępowanie wwczesnej władzy był© nieraz prowokacyjne w odczuciu społe
czeństwa przy? iązanego do legalizmu 1 liberalizmu.
$ tej napiętej sytuacji, w ktwrej w lasach na nowo tworzyły sil oddziały 
zbrojne teraz już dla samoobrony przed maruderami ale i przeciwne "żydo
komunie” ("spostołasi tej wiary byli tu głwwnie żydzi ), konieczni byli 
ludzie, którzy patrząc na dalszą odległoi*., wpływaliby uspokajająco na 
ogniska zapalne, wiosną 1945r na teren »orw. ściągn*!© kilka oda*iiai&w 
z terenww północno-wschodnich Polaki. Byli to ludzie spalani na swoim te
renie ,-dpr^cz grupy ^opaazki i Kmicica z Lubelskiego, oddziały te respek
tując polecenie tut, Komendy AK rozwiązały si^ po otrzymaniu ''lewych** 
dokumentów i miejsc pracy.
*.micic ze swą garstką zginął a /opaazko iaimo osobistej interwencji Lana 
i odcięcia go od zapleczs (nie wolno było im pomaga-) działał jeszcze 
pewien czas. ^opaszk© działał sa&odziftlnie i nie miał żadnych kontaktu* i 
w gur$. Zupełnie niesłusznie próbowano wile'ski® akowcom imputowaó współ
pracy z nia. "Góra* Ak ;iie skiego bardzo negatywnie oceniała jego dzia- 
łalnośw.

aa przebieg zagadnienia awansów i odznaczę rzutowały dwa czynniki.
1) Osobisty stosunek k-dta okręgu ”Janusza*, który uważał i© jedynie 

wybitnie zasłużony® soi na tył o je przyzna*, (np w czasie powstania)
2) stosunek kandydatów, którym nie zależaxo na 'sławie" i którym przeko

nanie o słuszności sprawy starczyło dc jak najlepaaaga wykonania obo
wiązku.

Lie były one (awanse i odznaczenia) bodźcem, gdyż na nie nie liczono, 
były jednak dowodem uznania. Szanse ich otrzymania w większym stopniu 
zależały od pełnienia funkcji a wi^c od pola działania.
<.yższe odznaczenia Krzyżasi Zasługi z Bieczami otrzymywali najbardziej 
zasłużeni komendanci inspektoratów i obwodów dlatego, źe od ich osobis
tego wkiaću zależał poziom pracy danej icoaórki terenowej i większe było 
zaangażowani & osobiste - akty>noi^.
rierwaae awanse v. r. 1942 czy 1943 obj*ły «,*na - ja^o organizatora i do- 
\wdc« oddziału partyzanckiego wraz z zapleczem obejmującym prawie cały 
teren &orww lucholskicb. Rozkazem K3£ z 11.11.1943r-kG Tartak Hr 113/BI 
(Kom. SS w Kraju tył "Er") otrzymał a Kem* aa Kraj awans na porucznika 
czasu wojny, gdyż nie tył w wojaku ani nie ko'czyi podchorążówki, 
ioza awanaaai z podchorążycL na pporuczników awanse otrzymywali tylko 
partyzanci.

1944r iv-dt *j.i ałubicki wyróżnił - r.krzyżami Zasługi z * iaczaai kilku
nastu b.aktywnych żołnierzy.
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-str 5ćs - *!~zkicu azia** .jŁ na .coiŁorzu* - sut.4. .chulss-
ł zwi ,z<u * rozwiązaniem AK sporządzono zsłąoznik do tego rozkazu, ob«j«» 
«ujijcy awansowanych <kilka aa«b) i odznaczonych. Załącznik ten nie mluŁ 
by* ujawniony aż do odwołania - ostatecznie po 25 latach. Był# to uza
sadnione tym, ie jui w ty a czasie odznaczenie AK. na barometrze Uil wska
zywało na loga ludu. w słuszności te^o stsnowiÓKa a*ówi to, ie trzej od-

*znaczeni najwyższy® tu cdznsc^eniera Zł.Zrzyża Zasługi z ilecza-si zosta
li przez UB wyko'czeni,si&e źe żadnej wrogiej działalności nie prowadzi
li - po prostu byli *weżniH w AU,
kryteria wnioskowania o odznaczenie były następujące:
Order Krzyża V. oraz K*,** mogli otrzyaa- - W  tylko za wybitne a stwo *

,  ̂...-n—  • ----------- 1. fr-̂ U .T*t̂wyKajane w walce z bronią w ręku* Utrzy ssali je na jroaorzu: śp /'ZdanowiczH 0tov»t̂fVvvłip -.-ichał-.-arta, dowódcy odćziałww partyzanckich Grab, 3obol, iiąb, Ban 
oraz icn zwierzchnik "i iohał— aciej*. wlikazości dowwdcy ci $ieli już 
kr z wie alecznjcń.
Ł. .. otrzymało 21 "źywyca partyzantów z edaziałóv. *w dowódców oraz 
kilicu poległych partyzantów, ponadto' kilku kurieraw i kuri«rek (i-â if- 
tam Jadwiga I/erucką, Jagielską a Torunia) oraz ci, którzy przeszli z ho
norem przez śledztwa w Uestapo i obóz iŁoncentracy jny (Hoffjsaa, -iesław, 
«;isrus, ^wa /Klunder/, .-ł..»rzesi-aki i pośmiertnie . ojciecnomsłi).
~łote krzyża Kaskttgi z Mieczami sogli otrzyaaw oficerowie sstabww (ii. 
i /.) ołr*gu, ROTiendaiici podokngww, inspektoratów i wyróżniający si^ 
w każdym inspektoracie aomendant obwodu* Frócz tero na jzasłuie'sze 
.^Kawianki na szczeblu inspektoratów i podckrjgu*
Srebrne Krayże Zasługi z &isczaai jtogli otrzyasó komendanci obwodów
i wyróżniający si* k-ści rejonów oraz zasłużeni w łączności.
Bryzowe Krzyże Zasługi otrzyaali nie wyrwżnieni powyższyai k-ci tereno-*
wi (naturalnie nie wszyscy) oraz żołnierze nie funkcyjni, 
iporzcjdaono trzy liaty odznaczonych* A.) dot* osób znanych r>omendsie 
vatr.gu i jej bezpośrednio podległych. Figurowały na tej liście oaoby 
działające rw*nież w t(J41 i 1942r i nieżyjące. -ista 2) obejmowała 
podo&r«g toru'a*i lnie było na niej odznaczę' Ta gttyż ta** nis było par
tyzantki). -iitóta 3) obejmowała odznaczonych w podokr<gu byd^osicia.
0 ile mi wiadomo to listy te sii nie przechowały (prawdopodobnie spa
lono w czasie aresatewa ve wrześniu 194!>r ). i>isty obejmowały odzna
czonych wymienionych pseudoaimautsi. kos* inspektoratów sieli zestawienia 
pseudonimów z nazwiskami - dwa odrębne arkusze* zestawiało aiy wg nu
meracji z liter alfabetu, odtworzenie iist było bą kłopotliwe (nie ży
li Juhas i iJsai ) specjalnie w *rupie ór.Krzyża £®sł. z iecz. jak rvwnież 
bryzowego. n yżej" odznaczonych znałem osobiście wi«c tu nie było żad
nych wątpliwości* Odtworzenia dokonano na podstawie wniosku z podokr^gu 
bydgoskiego, na którym zaznaczono decyzja Komendanta Okręgu* 219



- s t r  39 -  "-aitiou aa la * . u* ioacrzu" -  aut. A.^chuls -  

d»jB.*._o £ i—.e^:aM g^rL;«,4--AKj> nie_ " •

i 1976r(V) " iohsr" -J .Chyli'eki- szef sztabu k-dy o&r«Pomorze przemiał 
a o ZBO.>lD*u w warszawie liatj odznaczony ch, sporaądzo ną przez -sadoy.akie 
£0, podpisany przea nie^o jako Komendanta osr^gu.
1) " . ich e r ’' by* szefem sztabu a nie koaendantea okręgu.
2) Ai^kszośc odznaczę i była nie zgodna z ustalonymi kryteriami od któ

ry ch nie by i. o odchylę*.
3) Partyzantoa nadano 21 O  a nie wszystkim.
4) Przeważająca ilość odznaczonych z podokręgu Toru' to osoby* których 

I -d t  podokręgu i’oru*i nie zna.
i>) ilość odznaczonych VI! i  2kotymi krz^ża&i Zasługi byks bardzo ogra- 

niczona (p lus ainus 7 oawb ) a na l i ś c i e  sporządzonej przez Sadows
kiego e psdokr. loruft a przesianej do Warszawy przez Chylińskiego 
jest ich parokrotnie w i ,c e j .

6) Ub. wadowski w stosunku do oswb nefestywnie ustosunkowanych do niego 
zaniiyk wy so koś w odznaczę' (*-dt podołcr. i*oru', k-dtka wk )

7) Osoby wylenione ozjęto nie pekniky przypisywanych im funkcji.

Chyli.ski przyeksk rwmiei zestawienie komendantów i  obsady sztabu. 
Dotyczą one rwwniei (prawoopodobnie) oswb pracujących w Welegaturae 
•jii Zbrojnych w ktwrej komendant en okręgu Bydgoszcz byl Chyliński
-  nie byio to jeinak aK -  « zestawieniu eą bł^dy rażące. jŁ^ś.tem_la,s- 
pektorattt^ byd^oaiiisgc AK od ponowy 1944r byl Peweł  s prasdtea j s .  Pwwi.a 
pominięto. Dalej szefem I i —ki do sresztowania byk jwsswsry. Chyliński ts  
mu zaprzecza $ materiałach p. oiniaka są na to dowody -  l i s t y  icha-  
i a — ar ty do Ksawerego).
- zbiorze materiałów dot. Alt na Pomorzu, bjdących w posiadaniu p r ó ż 
niaka, znajdują si< odpisy melduruŁww kom.Cbszaru do > .(?!• dotyczące 
ostrogu * osaorzs oraz nie wiadomo dlaczego brudnopisy (zazwyczaj palono) 
rozkazów Pakubiokiego "Piorun" dot. czyści awansww i  odznaczeń.
VM na Pomorzu otrzymali £danov.ioz i  Uruetztaacher pośmiertnie a ponadto 
t icha*, Dan, »rab , 3obwl,Dąb»

y l ^ f k o
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- atr 4v - oziatł. om .*c,uorza" - aut ....
„i 2 rggm-i^zania a**

,o związanie M. nie zerkało u v i  jzanyci: kontaktu w. Likt aie  “ ia ł  prawa roz
kazywać i  kaidy atwgi czyni* to co uwaie za słuszne. Nie mniej jednak obo
wiązywało w pewny ia senaie poleceiuie zawarte w ostatni .3 rozkazie, ykona -  
nia tego polecenia s i e l i  dopilnowa* kom* podokr^gow i  inapektoratuw a de 
facto rwwaial i - c i  obwodww czy ich zastępcy gdy ci pierwai poszli do woja
ka* Chodziło o to aby nikt nic naduiywsł firmy te, do jakichkolwiek c«lww 
(glwwnie politycznych), * 0  t e j  l i n i i  rozwiązano nowo polatało czy przyby
łe  oddziały luźna. Zapewniono teź etaroatww, ie ze etrony b.akewcww nie 
napotkają na iadne przeszkody w normowaniu życia. Było to zawieszenie 
eklerowane przeciw tym ictwrzy chcie li aprowekowau * zajścia** dla podkrei- 
len ia  wainośc* awego działania i  ty* kterasy d ą iy li  <ao konfrontacji s i ł
i  pokazania kto je st  prawdziwym reprezentantem społeczeństwa.
1'o powstania warszawskim bardzo uściśliły elf kontakty z Koa.Cbszsru.
*0 wyparciu .*ie?;cww Koaenda Obszaru przeniosła sit do tego jedynego nie 
zdskonapiro«ene£:o okręgu*
Po rozwiązaniu JJC - b. k-dt obszaru -^zciurek wraz z sztabem ludti, ktu- » 
rsy przyjechali ma Paaarse, zaczął organizować ^eiegatur^ .Sił Zbrojnych, 
u ile wieffi - zasadniczy® zadaniem delegatury było Spełnienie** przedsta
wicielstwa Ksądu w Kraju, informowania go o tym co si-i dzieje w Kraju 
w okresie 51 okupacji radzieckiej*, wojskową Okupacji terenu przez Arciî  
iifcd ziecKr-.* przewidywano znacznie wcześniej. Nazwa ta nie a lała charakte
ru politycznego jak okupacja niemiecka. Uelem było rwwoiei przygotowanie 
do wyborów tj zapewnienie przeprowadzania wolnych wyborww na wyatawionych 
przez społeczeństwo poałww i zapobieżenie fałazeratwom. Oddanie 99,x 
głosww na listy ludzi nieznanych nie wydaje ai* możliwe. Ia fomorzu le
wica mogła liczy- na kilkanaście procent. krjgu ludzi ielegatury znaj
dowali alf zwolennicy konaekwentnej walki z narzuconą dominacją lewicy, 
liczyli ai< tei z twardym postawienie« przez "Zachód* niepodległości.
f.nle  zaproponował aJpn’! ,wzczurek przejście  do delegatury z sztabem oraz 
pociągłymi koa. inspe«ctoratvw, obwodww i rejonów, wdawwiłea. Zaproponowa
no mi wi«-c przekazanie kontaktuj aa ww tomendantww. Obawiając e i ,  tego, 
ia  w zalecaturze mogę* przeważy* wpływy ludzi twar&o stawiających sprawf, 
ktwrzy sw*j honor więcej c en il i  ni i. dobro społeczeństwa, zwołsłea odpra
wy iOffi. inapektoratu* i  obwodww w pewnym opuszczonym pałacyku pad yrzys-  
klea. Ka odprawy praybył ze mną przedatawiciel Kom.Obaaaru. rrzedatawi-  
l iś a y  swoje ra c je * , ja przeciw tworzeniu na_baziaSSL da lszej organizacji  
zagrażającej bezpiecze' stwu ludności; n w sposób b.inteligentny i  suges
tywny przecatawił celowoś* obrony uetroju, kt«-ry odpowiadał wlękaześci 
Polak*w t j  parlamentarny a nie dyktatury pro letariatu . Przy®Okazji przed- 
atafiłem a lt  jako komendant podokr<fe-u tym, przed którymi wyatipowałe* 
oot^a jako jego adiutant (z  uwagi na młody wiek). 221
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- atr 41 - ‘•ozzicu dział.a* na ł i t i m 11 - aut.A.*chul

c.d.cz.«ści "*o rozwiązaniu Alł",
ly  wyazliśay de parku a sebrani podejmowali dec^zj*. *o puł godzinie 
wyaok przesadzający o aie zaangażowaniu a i j  podokręgu a konfrontacja 
zapadł. V la ie a iu  zebranych zabrał głos uajstardzy rozwagą i  wieki aa 
a j r  3<tp (u p ec ja lak i ) . jfodkreśllł z ja£irs oporę® oficerowie, kturzy bez
pardonowo walczyli o ałuszaośu aprawy, da le j uznający rząd a Londynie 
za prawowite przedstawicielstwo narodu, uznali je  tnogło-śnie ao ja  staao-  
aiako za prawidłowa, uczciwe i  b. rea ln ie  oceniające raz azanae drugi 
raz "koszty" apołeczae konfrontacji a i ł .  Li a decyzji, jak si* wyraził, 
wpłynęło to że i  czaa w ktćrya pracowali z - ichałeo wyrobił aa autorytet. 
Jak wiea» łączność byłych akowcu w nie zaaadzała a i j  na atoaunku wo jako
wy* -  rozkazu- lecz na wapulnej radzie.

Jodynie w Lydgoazczy -Chyliask l i  n ie jak i Oracz (przybysz) zdo ła li  zor
ganizować poprzez Jawora większą koawrki delegatury, okładającą ai? 
głownia z zawodowych podoficerów którya sypnięto awansami (n io  lega lny -  
a i  be *  ’ e legaturi*  nie była woja*cisa) i  p ien i*dzai.gpin io  au lt ip lex  i?atAj

° <ife7 1
~a baiduo korzy a tao uważa* to. za na terenie podokr*gu (z  wyjątkiea Juha- 
aa) nie iatn ia ły  aprawy finansowe. I l i łt  nie etrzyaywał pieniędzy. Kurier
k i jeździły na właany koszt. Żyjącyołi nie lega ln ie  -  nie zarabiających  
utrzyaywali dający kwatery. Tylko w partyzantce wypłacano ayaboliczny 
żołd, ktwry partyzanci częściowo zachowywali na paalątk,', częściowo prze
grywali w karty, gdyż nic za niego kupiu nie aog li (te  były g rosze ), dwa 
io  partyzant nie kupuje.
aa atałą po&oc dla rodzin areaztowanych gromadziło W3K środki we wiasnyu 
zazreaie. Były to datki, gdyi żadnych akładek aie  tolerowano.
Były możliwości zdobycia pieniędzy lecz wojsko el^ tya nio zaj£uje( z a le j  
aca by określone partyzantuw jako bandytuw).
Chyliński dysponował pewnya i susami z Zaaendy Obszaru lecz ay z tego a le  
korzystaliśmy . *«ie a i * ł  te i  groaza przy duszy Pałubicki -  chociaż żył jaz. 
nędzarz (jak  i  j a ) ,  odczuwaliśmy brak ubra" i  b ie lizny -  niedożywienie.

i>rządowi Bezpieczeństwa udało ai< jednak i©  Dli Okr.Possorzo w Bydgoszczy 
swego agenta -  kpt 62 pp w Bydgoszczy -  . iedzianowsuiege, bliskiego ko
le g i  z padchorąśwwki Chylińskiego. Sądź*, że ©n-kierowaay-iaapirował 
suskty?nienie dzia ła lności Delegatury, ktura w odpowiedzi aa prowokacje 
’u£ ( zamordowanie ks Bacewicza areszt, przed kośu .Sw.Trw jcy , n aa t^n ie  
zaatrzeleaie harcerza Pałubickiego, ktwry azedł w pochodzie 1 aajowym, 
przez Galewskiego z UB strzelającego z paacnu OB de koluany i  przypisa
nie te j  zbrodni przez środki przekazu bandyto® z Al i JSiZ-tu) odpowie
dzia ła  prowokacjami (plakaty, wykonanie wyrozu na b .k -c ie  inspekt.byd- 
goakiege -J a s i 'a k ia -  i t p . )  azo ji  oddziału specjalnego, ktury dał naucz- 
ki (n ie  zabijano) ludzioa, kturzy internacjonałIza, interesy klasowe222
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c. a. es oś ci V o  rozwiązaniu Akw
klasowe i karierę przedkładali nad patriotyzm.
i od goniec sierpnia 194ljr aresztowano w Lyd&oezczy Kom.okr. pomorskie
go s:»% - Chyliaakieg© i pwżniej ok. 30 oswb związany oh z delegaturą 
ilufe podejrzanych).
1 września 45r w Oliwie aresztowano łcm.ekr. norakieto -aałubickiego,
3 oficer*w oraz łączniczki i b*ko»endantk^ u%łK, »tvra z delegaturą nie 
aisia nic wspólnego. Ja zostałem aresztowany, gdy 1 września 45r wie
czorem odprowadziłeś do domu spotkany w ^opocie Jadwigę Icrucką, u ktw- 
rej matki w Bydfcoeacay ukrywałem ai* przez dłuższy czas. Nie byłem 
w delegaturze lecz byłem podzukiwany tak jak i nieKtwrzy inni Komendan
ci komórek Ak Y i od pozorem wzięcia pryaanicu uciekłem przez ekno łazien
ki (I.piętro) i zdążyłem ostrzec "bact” ppłk 4' ateuazs Korniaka, ktwrego 
znałeś: z Bydgoszczy i wiedziałem, i© pracuje z łałubicKim. > krutkim 
czasie nawiązałem Kontakt z aresztowanymi i zorganizowałem im wzajemną 
ł^cznoś- w więzieniu v Uda' sku. ..ast4prjie wraz .5 racą rozpoczęliśmy sta
ra ui a o przeprowadzenie rozprawy aądowej z udziałetr. obro'cww. yoiągniy- 
cie z opresji oskarżonych w procesie i ałubioki i towarzysze nia było

--------------— — ------— —  —  —  — v

sprawą łatwą. 2.8j,ło rai to półtora ro*u życia w b.nędznyoh warunkach. 
>8Kutek przygotowania wspaniałej obrony adw.adw.^tiager (prezes Igby Ad- 
wakaołiej), i ^ąbrowaki (alf4 min. litit) przez it*£arniała - prokura
tor wycofał oskarżenie, J?ocsątkowo przściągaliśmy śledztwo, aby doczeka* 
się utworzenia polskiego sądu wojadowego. Okazało si. zbyteczne, gdyż 
przewodniczył ubrany w polski mundur ;osjenln (polskiego pociiodzenia)- 
-ppłk JPiotr iarzeniecki,(sędzia mjr Adam UajewsKi), wyjątkowo przyzwoi
ty człowiek. O uwięzionych musiał stara- si, ktoś żyjący na legalnej 
atopie. Baca i ja byliśmy poszukiwani przez UB. obec tego *aca porozu
miał ai? z “Kadoaławea* -•* azurkiewicze® w aprawie dodatkowego ujawnie
nia wkr* .ora*ieto. Jprawa doszła do skutku i w opóźnionya j i terminie 
zaćmiła działalnoś- w łopocie "koniaja Likwidacyjna b*AJC." i rzewodniczył 
baca lub ja, ctaorwatoran a ramienia Mia*Beap*?ubl* był ;ocjusz.
^tarą drogą łączności zawiadomiłam, źe ujawniać ai* nagą mają poszukiwa
ni przes UH. Ujawnili aię k-dci inspekt, bydgoskiego, tczewskiego, gar
nizonu bydgoskiego, obwodu '.yrzysk itp, oraz ci ludzie zaplecza party - 
zaatki o których wiedzieli dcy grup zwiadu też zagrożeni aresztowaniem. 
h zasadzie ww i inni nie mieli obowiązku ujawniania się, gdyż dotyczyło 
ono tych, ktwrzy występowali przeciw władzy lodowej a ns Pomorzu Uporu 
zbrojnego przeciw władzom tu nie byłotpodobno jedyna województwo -ani 
^©paszko ani jego ludzie nie pochodzili stąd- jt i nie mieli poaocy miejs
cowej ludnoici-2 *
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c .d . c2 «śc i ***0 rozwidlaniu
0 jawni- si^ nataaiast powinni członkowie dawnaj ie legstury S i ł  Zbroj
ny ch -  od września ttS*», Z^rwciieat ais w te j sprawie do komendanta 
/iS na województwo bydgoskie -it.CJrassa. Ten nie domierzał UB (c z u c io 
we słusznie, gdyż niektórych ujawnionycn brano aa przesłuchanie), stwier
d z i ł  jednak, źe żadnej dzia ła lności opartej o przemoc lub zagrażającej 
ludności przęśladowaniea nie b<dzie prowadził, krwtce po zwolnieniu 
©ststnich 5 aresztowanych oficerww z Delegatury (dc* 30 drobnych rybek 
wypuści*.© UB po procesie po 9 aieaiącach) t j  p© odsiedzeniu 1,5 ro&u 
wiezienia ia łubic*ie£© , 3hyli eklego, ^aazoty, Andrzejewskiego i  Chaia- 
.-ko-isiiec© (u£ nie wypuściło tych 5 uniewinnionych w i  instancji i  za
żądało ainimalnec© wyroku /odsiadki okresu śledztwa/ na którego wyda
nie z duźyai ©porazi zgodził a i* przewodniczący sądu -  przekonany o ich 
niewinności; -  Szef łączności ©bazaru Zachodniego !\>zcz; sny" (A .P iaaec łi )  
zasypał z własnej woli i* . Areaztowano Szczurka, Katanaona reskiego  
(azefa aztaou), &oa*adsntvw wojewódzkich azc&ebli te j  organ izacji,  
a . i a .  ^russa. ^KonfieKOwan© aprz«t rad&onadawczy i  zawartość skrytek 
w punktach łączności. Sa pomocą jednej s ta c j i ,  ©trzymanej od z*iadu ra
dzieckiego, © ktwrej txie wiedział wzez^sny, inforxacj< o aresztowaniach 
nadał *-.iez£vdzki oyły współpracownic Jakuba.

Ha tya za*o ożyły s i*  chyba prwby oddziaływania na ^osorzu rządu w Lon
dynie.
Należy zaznaczyć, ie  ani Lele&atura S i ł  ^urojnych później * i f  nie konty
nuowali działalności AK { wojskowej), lecz raczej Selsgstury Rządu, cho
ciaż w te j b. n ie licznej organizacji d z ia ła l i  oficerowie tak b. akowcy, 
jak i  e i , kttrzy wrócili z oflsgww.
jrrzy te j okazji nsoźna aadaieni*, źe powracającym pieazo w zi.nie %$jxxx 
1944/1945r  grupoa ©ficeruw zorganizowaliśmy noclegi i  jakie takie wy
żywienie, nie ujawniają© naturalnie z czy je j inicjatywy (13&) prowadzi 
s i i  tą Aptek*.

Sprawy natury politycznej przedstawiam tu tak jak na nia patrzyli^ay  
w 194>r. Uwaiallśay, ie  nowy uatrwj wniesiono i  ©parto na bagnetach 
żołnierzy obcego pańatwa.

224



- atr 44- ‘-zkicu daiał. a* na i©sorzu - aut./,.* ci 
.J..S-.ŁJL tJLJu.

Uczestnictwo « ruchu oporu było dobrą szkołą patriotyzmu a raczej jego 
sprawdzianem. &>«£dy narażał siebie i rodziny na imieru w torturach lub 
tortury i ©buz soncentracyjny a w puiaiejazym okresie aa praslaaie kr«i 
w walce oralnej.
ifttriotyz.su zresztą w tych czasach nie brakowało. J.yieiaio go tylko 
właściwie w;/ks**syaiy»*u • Jedao było wa£»e -  nie wystąpiły iadae antago
nizmy, czy to polityczne, ozy to klasowe. Zrc£nicowanie klasowe było 
zreaztą nie wielicie. Przytłaczająca wijkszoś* lud n od ci ataaowiłs tzw 
iłstaa średni'1 rolnicy, rzsnueślnicy, kupcy ©raz deś* dobrze sytuowsni 
robotnicy (np kolejarze) -  kato licy , 
ymordowaale na;wartościowanych działaczy społecznych aie zdemobilizo

wało społeczeństwa a-chyba prawem rea k c ji -  podnioało poziom patriotyz
mu szerokich mas. Irzy je  .na* grupy wybijały a ii  w walce podais^nej: 
powsta cy wielkopolscy i  i  eh dz iec i, harcerze oraz a ie iob ltk i l a t a l i -  
geaaji.
Trzeba przyznam, źe nawet ’,eiagedeutachte* (Ili gr) aie poazli aa kola
boracja z i*ieaea*i, a nieliczne wypadki zdrady wystąpiły tylko aa puł- 
nocy ( z w>> j.ułowiłowakiego, kturego sresztą organizacja PAP nia można 
uwai«~ z« wapwłwinną} trafili tan. niewątpliwie ludzie, Którzy chcieli 
walczy*. z hiemcatsl o wolaolw kraju i walczyli w dostępny im apos^p ).
aashunek strat i zysku* jeat ciekawy.
Zmobilizowano duiy potencjał najwartościowazyeh ludzi, file wykorzysta
no go w walca bezpośredniej a jedynie w wywiadzie i sahotsiu.
Ozy to właściwe, źe nie wywołano powstania, ozy azsroko zakrojonej akcji

7dywerayjnej,- Sie było broni.
Sla naszego jedaak sabotażu i wywiadu apecjalaie wobec wykorzystania ma
teriału* przez Armią radziecką - warto była zorganizować sisi. Ocalało 
przez to duio aiast 1 wsi, duio ludzi Polakuw i obywateli Zwiąsku Bsdziec-
kiego.
Uzi(*ci sieci L& można było puzniej wpłyną., na rsaliatyczne ustosunkowanie 
ai^ apoiecze at.a wobec nowej rzeczywistości, apołeczeńatwa o bliski* 
procencie ludzi o poglądach lewicowych.
wkrajnośu pogląduw i postępowania była obca ludności Po&orza. Dlatego tei 
alestawlanls oporu nowy® władzom w realizowaniu ich nieraz niesłusznej 
polityki (walka z kułakami) zalecane urzez ludzi, kturya osobiście komu- 
nizta (z materializmem) były czymś wrogim,ora* tymh działających w DhZ czy 
i& - bało zrozu&iałe . ho wyboruw w 194^r uznawaliśmy aa legalay Rząd 

w Londynie.
htaliśmy już przed widmem zajady narodu i nie wolno było dopuśclu do 
unicestwienia si^ własnymi rakami. 225
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ai£. na Pe&orzu, dzidki dobrej Konspiracji i sytuacji, ie Polek Kolakowi 
m wierzyć, poniosła niewielkie straty, hajwi^fcaze były one w party- 
zantce -ale taa tai szli ludsi© aktiMi- oraz w sztabie okręgu i w ko
la jago bezpośrednich kontaktów.
He promila strat składali aii b.wartoźeior.i i aktywni żołnierze AK, 
których rodzina® a warunkach powojennych nla soźna było nawet wynagro
dź iw ca,4oi straty przea publiczne uznania ich bohaterstwa*
Kto przebył nagród4 otrzymał. 1 olaka zastała odbudowana, głownia nka- 
ssi byłych uczeatnikww ruchu oporu. I a rud żyje a w jakia ustroju to spraw 
wa niewepóiiaiernie mniej ważna dla tych ca • Aolsk,' walczyli a nie 
o własna korzyści.
^iekterzy b.akowcy czują pewien niedosyt uznania i zawód. łorniao du
żego zaangażowania 1 ryzyka pracy akowcy byli traktowani jako wrogowie 
Ojczyzny, później traktowani podejrzliwie a w k ocu lekceważeni. , i n -  
deutschowani dociekali a l f  więcej słów uznania niż walozący w podzie
miu. I fcćiiie tu Ic^iia. ielu ..rzesz*© prześladowanie, nikt z tych 
o których wiedziano źe był w AK nie był traktowany w pracy obiektywnie 
(zawsze pieczątka A£ utrudniała życie).
i«iektvrzy żołnierce »& mają ciche pretensje do dowództwa, źe nie zaję
ła ai* sprawą naświetlenia publicznego walki kombatanckiej. dowództwo 
uległo jednak największy© represjom 1 jego członkowie - po aresztowa
niu - z trudna zdobywali b. akr osina środki na utrzymanie rodzin, 
aie ujawniający do działaj s«ej pr*ym?leźnoś ci stanowią przeszło 90 

ogółu. Kieujawnienie umożliwił© lic stabilizacji życiową. Nie możne pi- 
aav o ludziach, którzy nie w;razili na to zgedy a jak odnaleźć dzie
siątki jeall nie eet*i ludzi, ktwrych informacje złożyły by si? na 
odtworzenia pełnej działalności iJC i
Ile warte jest plaanie a tyci eo by z o a nla jaat w cenie. 
v okresie okupacji nazwiska nawet najbardziej zaełużonych u odpowie
dzialnych ludzi nie były pranie nikomu znana, ifcaswieka Janusze dowie
działem si* prsypackowo po wojnie } prccz bezpośrednich podwładnych 
-chociaż 1 te nie zawsze.
wławnyci byli <e Frycza i Dan w rejonie fcorww Tuch©lsi&;ich. ko wojnie 
wśrv.d b.akowców z ni nys ai < stało nazwiako lałubicki.
0 działalności A .jchulsa -  ichała -a e fe ja  wiedzą tylKO podkomendni do
2 stopnia w dół i  parędziesiąt oswb z Bydgoszczy ( jak  na warunki kons
piracyjne o wiele oswb za dużo ) .  i azwleka innych komendantów znają 
tylko podkomendni.
1 dobrze nas z tym. spełniliśmy obowiązek żołnierski i ayl o znaczeniu 
czy wzglądach byłe nasi zupełnie obce. zasadzie nie odegraliśmy więk
szej roli w wyzwoleniu JLre ju, gdyś nie wiele aeie zdziała^ armia bez226
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bez uzbrojenia. Sie malej fakt, źe w bydgoski* 2B04I2) nawet nie eta -  
nowią b. s*owcy z naszego terenu, awwi o k likacie panujący* w te j orga
n izac ji  i  odczuciu tego klimatu przez domierzy ruchu opora.

Działalności AK na Pomorzu nie solna porównywać z działaniem AK na te
renie CK», Inne warunki narzuciły odmienny etyl pracy* a*.in. brak konku
rencyjnej organizacji wpłynął na to, £e tak śc iś le  trzymano s l*  apo li
tyczności, lecz rwwnlei świadomość Pałubickiego, ie  nie Koina 1 nie war
to broni* atatua quo antę nurtu sanacjjno-ozoaowe&o* Po wojnie l in ia  
nlezaan&aiowania «  dziedzin! po lityk i wynikała te i  z tego, źe nie było 
szans na zrzucenie opieki nożnego protektora e doprowadzenie do konflik
tu zbrojnego byłoby typowym liberua veto -  konfederacja barska poraź 
wtwry -  co w skutkach aogłoby doprowadzić do większego ograniczenia su
werenności. ocarstna zachodnie zgadzały ai* a tya, ie  Związek Radziec
ki ausi ffiiec sąsiada b» pewnego czy li uzależnionego.

iiie angażowanie ai? polityczne wynikało z realizmu 1 właściwej, jak ai*  
okazało, ocenie aoź liwoic i.
3ie potępialiśmy dawnych towarzyezy broni, którzy ob ra li  drog? podykto
waną "honorea" -  w ierzyli w słuszność swego postępowania, chociaż niez
byt trzeźwo patrzy li w przyszłość narodu.

Pozna'. <i aa ja 1978
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Si» . kte- £“1 *1 1 ,̂
2 »©ldu«kwi» ©rgaaizacyjayck lomeadamta Obszaru ^aehwd (stadia® ioiaki 
£■ odsietanaj a Oond^nie) w  alka* £« po aresztowaniu K-ata Okr. Pomorze 
Eatajczaka (aa. 1940r) do k© ca 1941r aadzwr oad ©fcrifi©* p©a©rskim 
przeje z rozkazu S-cta Obszaru - kdt okr«gu ifo;:naJ! - Oatriofcaaaky

l©m.Okr. i szef asstabu -vacat (ffiaid.org. z 1.4.41) nadzcrs j.m.
113 ela. org. z 1.3.42 -1.0. arelius»,! } p.o.szef azt. aii©' *
170 " z 3.3*42 - 1 .0. , ur^liuas" i p.o.azef »at."Kasie
190 * " a — 9.42- ..3.45- 10 ,}.«. , azaf sztauu Kaaia'*
220 “ " z  ..3*43 - ..8.43 j.»s. - *>© aresst .i-.ureliusza*' (T)K0 'Jeauas*

—  Ofcyliaki twierdzi, ie w o i£.rssach“ bezkrólewia* byl| czy pelaił funkc
je 7) uO - i tos li.40 - 12.<1, 5.43 - 1©.43 i V 3.44 - 45 ( aze- 
fes zeat** z p^?,43r.j

*i«# je*t to zwodne z treścią aelounku* a oetatai teraia jsat nsnaenseai, 
w lanym liście podaje, ie ja*© szef sztabu aie wieaalal © ©dzasezeaiacłi
aaaaeych przez Janusza.
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Jaaus ( froja^oayk)

f drugiej połowie 1944r szef sstabu Chyii'.*ki ''przesłał* z 1’orunis do 
iiydgoazczy do &9:eendanta Okr<g» oficera p r z e * * * nego z vi3 ”• Kon-
wojował go Kuba ( s Włooiewrfa do Terania konwojowała *&ariaw -Jadzia)
Fala otrzymał zadanie (aoźe a ais przybył) objęcia szefoatwa III (wydz. 
operacyjny) i przygotowania za*o£« do walki (powata'czej)•
¥ m la oparł sii aa odgwrnycii zskażeniach i chyba zdezaktualizowanych 
wobec akutkww tragicznego powstania warszawękiego. liany -wobec braku 
zrzutww broni i sytuacji na frontach - wydawały si| bezsensowne. Ile 
przygotował jedynego soiliwego wariantu - zakrojonej na szeroką akal? 
walki dywersyjnej ( warunek - zrzuty broni )
2 pcdokr«gu Jary" «apvłpracowa& a nia b. koa.inap*(I-II1.44 yszo- 
rvdzki}« ł^cznodw z £C utrsyaywał Mkubał.
przeciw przekazywaniu tych opracowań w dwł oatro wystąpiła* do aaofa 
sztabu (atąd sat.doatarcz.)f co apowodowało zgrzyty w dalszej współ
pracy. Fo wojnie widziałem rozkazy w tej saterii z podpisem ?ala-.\oa*Ckr. 
lefo podpisu p*K ozeaadant Qkr»*gu - nie rozu^iea.
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jikty normatywne regulujące powstanie i działanie Z Z-AK

30 listopada 1939r - Z'Z — &en.*josnkowaki
14 luty 1942r Ai - 19.01.1945 (do VIII.43r. Bowecii

od 17L 43r - Komorowski )
1. sikora ni - ir » ć  e rawski.... " ołnierze są dalej żołnierzami"
2. Sikorski;- * ZifcZ erganizacja wojskowa w Kraju ktwrą uwaiam za

głcwną cz4ść dowodzonych przez* imię sił zbrojnych0
3. żołnierza Z»Z "uznani za działających na froncie".
- A£"ffl8 wyłączność i legalność prawns-konstytucy jną",

scentralizowany system dowodzenia,
organizacja ściśle tajna, wojskowa, ogólnonarodowa, ponad poli

tyczna i ponad stanowa* -
- Jcalanie na podstawie rozkazu U*.fis. i KG ZV.Z z 4.12.1939r, 15 i 16.

II. L 193<3 /tja 40 z
- .Vi»K - początek 1942
- asnestia - sierpie' 1945r

delegatura iii zbrojnych na iCrsj (^zepec*i) do 6.8.1945. 
fiK 2.9.1946r
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żął,*cznik nr do "Szkicu działsln.AK na Pomorzu* -aut.A.3chulz  

3Syi życiorys .ssJs"££*

irzygotowaniom do wojny była służba wojskowa od
U ko iczyłem kurs podchorążych fiezerwy piechoty przy aV DP w 61 pp w Byd- 
goszczj, później jako kapral podchorąży byłem dowcdcą plutonu w 62 pp 
w bat. mjr Gniazdka w komp.kpt his&kowa. Budowaliśmy umocnienie w re jo 
nie rryezosya -  odełe.
Przed wy ouohem wojny zostałem ou&.a..ieno erowany do przeprowadzenia mobili
z ac ji  kompanii (liceum dyr.2godzi saiego) i  przeniesiony do oddziału za
pas* bat* pika .eaa ( z tego oddziału miał powstać pułk w Sandomierzu ) .  
iiyłe® oficera . służbowym pułku 62 w 31«8*1939r. Kanny lekko w głów? 
i  nogi podczas pierwszego to.^oarćogania zorganizowałem transport i  w cza
sie  2 Miotów przewiozłem zaopatrzenie dla kompanii marszowej kpt ^.inkoro 
mojego byłego zwierzchni .-a* Pwżniej z grupą kolegww na rowerach ubezpie
czaliśmy z bokww i  z tyłu maszerującą kolumn* wojsk Bema*
Gdy nas nie ściągnięto na czas i  przewożono wojeło kole ją  -traciliśm y na 
jakiś czas koatakt, by mawiązas. £C pwżniej* s t r z e la l i  do nae od Solca 
dywersancl pcżniej szpice Wehrmachtu, o stałych nalotach nie mewi?*

obronie arszawy, do ktwrej dotarliśmy w dniu ataku pierwszych niemiec
kich czołgcw, byliśmy 4 dni ( tyłem m.in. tłumaczem przy przesłuchiwani&ch 
jeńców &le^ieckich). Z .arszawy skierowano nas na lu b l in ,  potem Zamość, 
Chełm, Szczebrzeszyn, ł  batalionu płka Bema zostałc kompania, 1 pluton 
oficerów, 1 podchorążych, 1 podoficerem. Po z a j jc iu  łodzinierza o ł . ,
0 ozym zameldowaliśmy nemowi jatco patro l, pułkownik chciał rozwiązać wojs
ko sadząc, że w ten sposób unikniemy niewoli. Od ^ugu zaczęliśmy powrwt.
.. otoczono kolumny czołgami i  wzijto de niewoli. Ja prowadziłem
ubezpieczenie od tyłu dlatego do niewoli s i j  nie dostałem. Przez par* dni 
byłem peżniej w oddziale płk Koca w masach Janowskich ale  i  to wojsko 
wobec ostatecznego zakończenia działań -rozwiązano. * przebraniu oywils 
wróciłem do domu,lecz matyehmisst musiałem stąd wyjechać, gdyź liemcy 
ju i s i j  o mnie i  brsts p y ta li .  Kast^pnego dnia aresztowano o jca , znanego 
powsta‘ ca ielkopolskiego. *yjechałen wozem do wsi Poelugowo. Po kilku  
dniach żandarmeria i  selbstschutze otoczyli zabudowania i  z sb rs l l  mnie 
do aresztu w  Janowcu. Odżegnałem si| od v,ojska. -yeaedłem dzidki życz
liwości oberrechtneistra Szymańskiego, Ślązaka, ktery nie Swgł patrzeć 
na to co Siewcy wtedy z Polakami r o b i l i .  . styczniu U4Cr 'zwerbował 
mnie, jako niepodejrżanego przez h, lekarz z Gniezna K . t e l t e r .  B^ła to 
luźna organizacja udzielająca pomocy uciekającym oficerom z s z p ita l i ,  
powstańcom wlkp poszukiwanym przez Kiemoów, działaczom Związku Zachod
niego itp* Pomagałem przy przewozie tych ludzi polny dii drogami na wschód
1 rejestrewaxem przebieg wysiedla holakcw.
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Później organizacja ta podporządkowała się Z i‘i ( lu b  Delegaturze) • rod 
koniec 1941r znajcnsj Kieaiec Einz powiadoaił unia, ie  muszę " z n i k a j ” 
bo jestea "przewidzianyw de aresztowania. Dał a i  na drogę papiery z Ar-  
beitsaatu przekazujące anie do i-ydgoszczy, gdzie miejscowa Delegatura 
załatwiła ai formalności w Aroeitsaacie (po znajomości i  za pieniądze) 
i  rozpocząłem pracę w f i e  Siemens Italsko. Tylko dyrektor te j f i r a y  
dr Decker i  jego sekretarka w iedz ie li,  źe pochodzę z rodziny tych Schul
zów i  ie  byłoby le p ie j  gdyby mnie w mieście nie wiuziano. Pracowałem więc 
na ^otnioku potem w r ranna u lecz i  w Polizeiprfcsidiua i  w gmachu Gesta
po jako telefoniarz .
w Delegaturze prowadźiłea odcinek re je s t ra c j i  aktćw polityk i niemieckiej 
wobec Polaków. • drugiej połowie 1942r zostałem ''przeniesiony*', natural
nie za moją zgodą, do Z Z -  AS. Tu Wiesław, koaendant inspektoratu mia
nował mnie komendantea garnizonu bydgoskiego. Pracę zacząłea prawie od 
nows, gdyi tylko ca 30 procent "ludzi" lo ffaana zdołałem "uohwyció" po
czątkowo. Pwdniej odnalazło się resztę. Zdawałeś aobie sprawę z odpowie
dzialności związanej z tą funkcją, z *ałych eoich k w a lif ik ac ji  i  doświad
czenia. Przede wszystkim nastawi*ex się aa tok myślenie dojrzałego do 
tego zadania człowieła, przemyślałem sty l pracy zapewniający długotrwa
łe  i  ciąg*e działanie organ izacji, próbowałem wczu* się w tok myślenia 
gestapo, i  opracowałem zadanie organizacyjne. Instruktaż z sztabu był 
nikły -  trzeba by*o myśleó i  działa^ samodzielnie we współpracy z Szat
kowskimi, lesłswea) i  J. -ichstfldtear. i^kazoś- &oioh podkomendnych -kom. 
r e jo n w -  to by li aei koledzy więc współpraca układa** się bardzo dobrze. 
Działalneśw na pe*n^ parę rozwinęła się z początkiea 1943r. Szkielet o r-  
ganizacyjny byx zbuuowany, rejony liczy ły  wtoiy po k ilkadziesiąt osób 
kadry. Za rok po stok ilkadzies iąt . Organizacja rozrasta*a się lawinowo, 
co było zasługą wszystkich. Codziennie miałem odprawy odrębnie z wezyst- 
k i . i  łom.rejonów. Często meldowałem się u iesława tak, źe s ts le  byłem 
bieżąco poinformowany o pracy org.-szkoleniowej, wywiadzie i  sabotażu.
Tod koniec marca aresztowano iesława z sztabem. 1 kwietnia 44r ju i po
szukiwany wyjechałem do Dana organizatora partyzantki tucholskiej z ktu- 
rym znałem się z odpraw u Wiesława ap oddział Świerki. Otrzymałem zdanie 
zbadania szans rozwoju działać partyzanckich oraz określenie planu z pla
nem miejsc obozowania, koncentracji oddziałów AK z poza terenów Bgrww 
i  zrzutowisk. >. tym czasie p e łn i*ea też funkcję Komendanta inspektoratu 
bydgoskiego. Gdy kwitły maki otrzyma*ec od szefa sztabu nominacji na 

koa. inspektoratu włocławskiego. Przekazałem komendę inspektoratu byd
goskiego Pawłowi, jak uprzednio komendę garnizonu Dechowi. £imc obstaw; 
dzvg leśnych przedostałem cię z Borww Tucholskich pod Włocławek, w ktw-

•S^ 3

str 2 zał^czniks nr do w~zkicu dział.AK na Pomcrzu"-aut.A.ochulz -
pty.rwj źjclorys wojenny”.

232



a t r  3 zalgcgniiua n r  do "s z k ic u  d z i a ł .AK na Poasorzu" - a u t.A. c h u lz  -
p t . ’1. *J  i.'toiorya w ojenny.**

w kt*rya to iaapektorecie gestapo przeprowadzało rsasowe aresztowania, 
a A-dt Okręgu loiaorze-'* Janusz*, u kt*r«ige przez Przo łjozs U  iwek) się 
zameldowałam, tu ła ł  «ię  po lasach, guyż kwatery były a pal ona. i o ł i^u  
dniach pracz kurierk* Jadzię («i>arię)» ktOra d z ie l i ła  ioa Januaza, nawią- 
zsliśay  łąoetiolii z inspektoratem iżyd^oazcz (v ia  T o ru '} .  Jakub zorganizo
wał przerzucania na a z las*w włocławskich do Bydgoezozył po k ilku dniach 
odszuka* przejechał po naa ciężarówką z Brshuau (szo fe r  hczc2yn) i  przy
jechaliśmy do Bydgoszczy a naatupnie Janusz i  ja  do partyzantki ( kurier
ką Jadzią przerzucił Jakub z Bydgoszczy do Torunia ta i  ciężarówką z Brah- 
nau).
Inapekcja Janusza wypadła dła śnie b.dobrze. Stan organizacyjny i  dzia
łania był znaoznie lepszy niż we ->10 oławskie® pomimo, ie  teren bardziej 
trudny, .krwtce otrzymałem nominację na komendanta podotcręgu bydgooko- 
-jda:'akie^o -  nie dlatego, źe s i «  na to atanowiako nadawałem lecz d late
go, że wobec nożliwolci oswobod&enis ko-norza aa dwie ra^yj jedna oo i s -  
ł y ,  druga na zach*d, i wobec tego, źe z starszyzny pozostał tylko Pału-  
bicki i  Chyliński, kt*rzy p o d z ie l i l i  się okryłem , ktoś musiał pełniw 
w utrudnionych warunkach ro ł«  łącznika w d*ł i  by* przygotowany do zas
tępstwa zwiersohniks na wazełtŁi w;>padek. Aa t « decyzję wp*ynę*a pedale 
moja duia ssmodzlolnoi* i  ro s iiza  eraz umiojętnoś* wspałpracy z podwład
nymi, kt*re to cechy podobamy się Januszowi, rekinowi* natonai&st taniej.
'» tak zwanym adjdsyczaoie otrzymakam awans na pporucznika i  Jrebrny 
Krzyż Kaszugi z ieczsmi-**. sich" rozkaz 10^ z 3 .>.iy44r. , pwżnioj Krzyż 
ł» wieczny ch -  11.11.1944r-
Kozkozem rozwiązującym AM. -  Janusz awansów*. *. mnie do s t .  poruozniks 1 od
znaczył orderem T>* jednym z 7 nadanych.
Mo rozwiązaniu AK sprzeciwiłem się wykorzystaniu b.AK jat© bazy tworzenia 
nowej organizacji. *odokręg Bydgoefcezbył jedynym w Polsce miejsce®, w ktw- 
rym aK się nie zdekonspfcrowała. Gdy jednak aresztowano Janusza i  innych 
Ksoieh towarzyszy broni -  poświęciłem p*łt©ra roku na prowadzenie koatr- 
śleuztwa i  "wyciągnięcie1* ich z opał*w (miało by* 7 szubien ic ).
Ujawniłem się dla możności ratowania ww chociaż bez trudu 1 ryzyka mogłem 
wyjechać do * a g l i i .  Później był m trzy razy aresztowany nikogo jednak nie 
ujawniłem.
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s)t OWW*A Î OuKcIli/ ((

Uwagi do szkicu n.t. działania AK Okręgu. Pomorskiego
- ±;odokro ku P6łnocno-Zachcdnieso.

Strona 1 - wv* passusie o 1% "b. żołnierzy AK należacyek do ZBOV’ip--n nale
żałoby przewidzieć napływ z powodu ostatnich przywilejów 
kombazan o Ki oh» ńie wszys’tcy bowiem zastrzegr sobie nierówro- 
znaczność karty kombatanckiej z przynależności? do Związku, 
Ostatnio truła "Ewę” XSaba krzesińska. "Swa” odesłała l ' do "Jacka”.
chyba: "Niesamowitymi bzdurami trupa piszący o roli rrr-.-o 
zwiadu Polsko-radzieckiego,pomijając główne* zasługi pcwćdz ?n 
Oddziałom partyzanckim AK i akowske-oderowskiemu zapiecz" 
/"Olsza" z OPn-bydziab Bezpieczeństwa;/
A propos: czy Tobie znana jest sprawa przekazania Dowództwu 
Jl-gc frontu białoruskiego danych o załodze twierdzy Toruń 
przekazanych z zaplecza AK za pośrednicętwem irru~y zwia
dowczej współ d-saała js_ce j z "Grabem"/^Świerki”7 .Mówił mi o ty 
"Grab" we Bronkach, gdy • zajmowaliśmy wspólną cele , jeszcze 
przed rewizją jego procesu /latem 1946 r./ Miało to mie'.’ 
wpływ na nie frontalne atakowanie Torunia i zmuszenie wo j ck , 
niemieckich do wyjścia z twierdzy, co skończyło się' krwaw- 
łaźnią w czasie przeprawy na wysokości Chełmna i Swiecia.

Strona 2 - "Żbik" , "Ksawery"też już nie żyje. Zginął w katastrofie samo
chodowej / autobus owe j ?/ w 19 8 o r.

- ,!Grab" nie tyle zmarł, co został stracony latem *94 6 r.we 
bronkach w wyniku rewizji procesu z zadziałania prokuratury 
/o ile pamiętam ze zdarzeń we bronkach,choć istnieje -wersja 
że rewizją wszczęto z inicjatywy rodziny - tak utrzy
muje kuzynka "Graba" która odchorowała to tezorśca chorobą 
psychiczną./-SSrona 3 - czy nie należałoby jednak bliżej i szerzej ocenić rozmiarów 
wsypy "Klina1.1 /o Hoffmannach patrz niżej./

■ A propos: zetknąłem sic z "Kunem" na płaszczyźnie i c war zysk;- 
w okresie przed'mym wstąpieniem do ODR - Wydz.Bezp./=■/'r l /4 '< . 
Z Halą i Ulą uczestnicżyliśmy w domu pp.Kątków w orzyjęciu 
świa t ec znym i e łkano cnym I941r ?/. Barbara Kro tkówna. kole
żanka siostry izżż i Uli była narzeczoną, później ren* "-Kuna" 
Nietrudno było wyczuć.że "Kuno" ma jakąś misję do spełnieni; 
i stara się maksymalnie.wysondować możliwości pracy konz-ir; 
cyjnej w v;arunkach okupacyjnych pomorskich i określonej dys
pozycyjności osobowej. Sugerowałem, że najlepszym ma^riałem_

H sa niedawni abiturjenci szkół średnich z roczników
/Zbieżność z Twoi a ocen?/, jako ludzie, którzy nie miel:'

pchali się do wojska,Jak dalece z tego skorzysza;'.,cr.yc 
.wielkim^-stopniu, skoro tylu nas w następnym ezapie_st 
dyspozycji obu członów londyńskiej konspiracji i nadano ac- 
piero właściwy biegło zwojowi.'Tięcej kntaktów z "Kunem" nie 
miałem. Z resztą, jako nie woj skowanie przedstawiałem przed
miotu jego zainteresowania i to Ezy chyba_na_moje szczęscie 

z ‘t . Ostatnio-dr Jaszowski nod moim adresem zgłosił swo je zam > e
\ + fe ov:ani eTpo c zą tkam i ZkZ-i AK, to jest z okresu przed Twoją
 ̂* działalnością na poszczególnych szczeblach. Uważam,że ̂ naiez

łoby naświetlić ten okres, który nazywasz /czy słusznie? fs- 
rozpoznawczą, skoro sam piszesz, że po nominacji ̂ p:rjzb:~nu 
na komendanta garnizonu bydgoskiego poszukiwałeś podwieor.ye 
Hoffmanna /str-714/ > jako oparcia organizacyjnego.
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____ ___  _ _ ______  ^

- p _ /  miA ^
- to duże nieporozumienie.ODR to skrót od ̂ kręgowej Del©gatv.rb- 
Rządu Emi gracyjnego. Chcąc więc prseciwstawic inne “człony i'wy- 
cziały Delegatury, lipskiemu podległym: Wydziałowi Bezrieczeństwr 
/B/ .Korpus owi Bezpieczeństwa 7  KB/ » "Straży S ar. o rsad owe 3 *  /  S 5  /  i V.'y- 
wiadcwi Politycsftema /V<P/ nie nożna napisać vz wyjątkiem ODR” 
a trzeba napisać: "z wyjątkiem ■■.ydziału Bezpiecżeńska i po - 

. krewnych organów podległych /czasu wojny i okapać3i/ Naczelników; 
Wydzicłu Bezpieczeństwa, Bolesławowi lipskiemu, rs. "Bartel”, 
kryptonim I/B. Patrz również uwagi do rozdziału b ODR.
I tu ciekawa rzecz.1:/ żadnych publikacjach nie spotkałem podobnej 
organizacji, jak właśnie u nas na Pomorzu. V; obszernym dziele dr 
Edwarda Serwańskiego 5.5. ”Y5 elkopolska w cieniu swastyki” ani 
słowa nie ma o KB,S5 i V,rP. V.rnoszę, że gdzie indziej organa bez
pieczeństwa miały samoistną organizację, centralnie sterowaną 
przez resort spraw wewnę trsr.ycli Delegatury na Kraj. Natomiast 
sam Wydz.Bezp. /B/ należał do organizacji terenowej, jaką. ryły 
Ckrę go we Deleratury Rządu. Dowodzi to, moim zdaniem, wielkiego 
zaufania i uznania kompetencji, jakimi cieszył się /Parcel”

' /były starosta morski z siedzibą w Pucku do 192€ r/. Mógł to 
również być uproszczony skrót organizacyjny, podyktowany ssoze- 
gólnjmni war-mitami na POmorzu.
A propos: czy wies.z coś o tym, że "Stanisław”, jako oficer po
licji przedwojennej, miał przejść do ODR jako instruktor i orga
nizator służb bezpieczeństwa. Słyszałem o tym od ”Bartla” , ~-n 
zaś prawdopodobnie od ”Zakiickiego” '/kierownik ekspozytury ODE 
w Do run i u/

Strona 4- to prawda! Należy podnieść jednakże: j/ODR - Wydz.Bezp.- dzięki 
niezachwianemu "Bartla” etanowisku - był radykalniejszy w sto
sunku do eingedeutechowanych £u nas nie było ani jednego człon
ka z listy niemieckiej III-ej grupy ani też ż innych grup uprzy
wilejowanych/. Oni.co najwyżej.stanowili nieświadomy istoty rze
czy element służenia w pozyskiwaniu informacji,dokumentów i t.p. 
7fZ inicjatywy ”Bartla” opracowany /autor dotychczas niezideû ry- 
‘̂Ićikowany,określany kryptonimem,. Bok tor”/ szeroko pogłębiony doku
mentami i instrukcjami t.zw. Prufungssteller/memcriał dla vńsk 
Polski podziemne j ,przekazany'do Warszawy po przez ekspozyturę 
ODR w zoraniu. Celem było naświetlenie negatywnego stanowiska• 
w tej mierze liczących się grup miejscowych nieme ów /w tym też 
Dandratćw/. antypropagandowego oddźwięku przyznawani^, masowo fi 
grupy /świat może dojść do przekonania,że w ”krwawej niedzieli” 
ńiemcy mordowali nieme ów/, podatnie kryteriów; którymi karmią' 
się*PrufungsstellenJ dobór właściwych odpowiedzi na dwuznaczne 

nieraz pytania /słynne "wie fuhlen Sie sich"/. Jednym słowem 
było to"udowadnianie^że "nie diabeł taki straszny” i źe istnie . 
przy pewnej dozie edwagi cywilne j^cały szereg sposobów uniknię
cia wpisu na listę III-ej grup ~j. dc ze kiwaliśmy wyraźnego stano
wiska władz Polski podziemnej i Rządu w J-ondynie w sprawie,.ci 
deutschungu” , aby przeciwstawić się panice i nie;pr o 
sowo "Wallenrodów”.skoro istniej? v.rarunk.i i raożł&wcri4rź̂ ‘. ez 'uzi:.-, 
przed okupantem, również w interesie dalszego,właściwe go roswer* 
konspiracji. Ani 0 krę b. Bel ega tura ani Delegatura na Kraj.ar i 
Rząd w Londynie nie zdobyli się na oficjalny obowiązek oporu, 
pozo stawiaj? c sprawę niejako własnemu sumieniu. Nieprzejednane 
stanowisko "Bartla” w omawianym przedmiocie stanowiło jedną, 
z przyczyn nieporozumień międpy "Bartlem” a "Zakliokim”, co 
zajmujacy sie ruchem oporu na Pomorzu tłumaczą najczęściej 
/uatrs 'r.Ciechanowski/ różnicami poglądów politycznych.
'jJTa zasada: ”można się zaręczyć,niewólno się ożenić” sprecj-zo- 

■'■'“wana została przez I.ipskiwgo,który do dnia 1 8.0 5.4-2 r. wymaga' 
odfi podwładnych bezwz głodne go nie składania zz "Antragów”.

,--- . Doniero przedyskutowanie zagadnienia /ŵ tjgn również argumentacj
) członków"AK/; pod presjp sa^m^T&glici^sT-iali crónospc'ecznrj

” donuszczcro Ewentualność złożenia wniosku przy absolutnie obo-
ei?żującej zasadzie nie przyjmowania III grupy, co Udaro się 
w stu ńrcrentach. Nie jest mi znany ani jeden przypadek ocsuzp- cf-a cd obywatelstwa polskiego w wydziale ł>ezp. 236



, ; - r 3 - /  ]m b
4/O sile oddziaływania na skuteczny opór świadcz? wyhiKi 
"Eindeutschungu" w Bydgoszczy i Toruniu. Przyjmując"za bez- 
s/.pome, że -konspiracja w 3yag. tyła silniej rozbudowana, 
to znajdujemy tego sęzEisaceoc odzwierciedlenie 'w strukturze 
ludnościowej. Opierając się na danych liczbowych dr.Ja- 
szowckiego px±x w artykule p.t. /E£Ł "Trzecia Grupa’- ao to 
snaczy ?" /nie ustosunkowując się do pozostałych tez/ na 
3golną liczbę wszystkich Polaków /czystych i skażonych/ nie-

Strona 5 -

eindeutschowanych- było: w Bydgoszczy 40.03 /£, w Toruniu zas , 
27? 53;4. Szkoda, że niema danych co do rzeczywiście ■ćzystych/ 
t.j. bezantraerowców. ■* ' /

u ■ I, o

D
saanienia /najczęściej sfingowanego/ podróżowanie było nie-

A  r-» a  i  . f v  -T — a  •  m  J  _  _ ___ • _________  f  • ^  *1. • •

p-n !

Strana 6 —

Strona 9 - 
Strona 10

bezpieczne v;obec nienawistnej czujności władz.pyły natomiast 
wagony /kolejowe i tramwaj owe/ "nur fur Beutsche" .Dcoiero -no 
upadku powstania Warszawskie go i natężeniu robót •* okopowych” 
ograniczono swobody poruszania się do 100 km i zaostrzono 
jeszcze bardziej-kontrolę szczególnie na trasach Bydg.-Choj
nice i Bydg.-Gdańsk. ■
Niektóre restauracje i kawiarnie były zastrzeżone tylko dla 
.Niemców. Chociaż pamiętam, że nasz "Leiter” /Banziser Peuer-- 
sosietat/ uzyskał dla praę.owników prawo jadania posiłków f 
w samym "Elisi-um" ■ /dzisie jsza "Słowianka”/, z tym, ż,e na od
dzielnej' sali*.- Z innych, sąsiednich firm /Treuhandstełle-Oat/ 
też Polacy korzystali.' Chodzenie do kina, teatru było- dozwo
lone a nawet mije widziane /Wochenschatf-y propagandowe . i ,I-ul- 
±3ćrsę2xs±PC2>d:r3z' tur tregers ty/o/., zwłaszcza w okresie ę.indeutsc 
ungu" . Natomiast, istniał bojkot tych imprez z odpowiednim na- 
piętnowaniem. Pamiętam, że nawet Edkowi W. zmyłem głowę gdy . 
raz zachciało mu się pójść do kina. • ’ v
Strukturę ludni ś ci ową Pombrza należałoby skonfrontować z dan} 
mi badaczy tego zagadnienia. Postaram się to zrobićAktual
nie nie dysponuję książką "Terror i Zbrodnia - Bydgoszcz” 
dr Włodzimierza Jastrzębskiego, 
powinno być? "Miecz i Pług".
czy tylko żołnierze, gdyż i' oficerowie, choć niemanifestacyj- 
nie. sympatyzowali ze ‘stronnictwami ot)ozvcvjnimi. Pamiętam •’'  v  ó  -- W ■ V V V Lz defilady w Bydg. przed Marsz.Rydzem .Śmigłym po manewrach 
/chyba 1937 r/ jak poszczególne grupy /szczególnie Stronni- 
ctwa Narodowego/ gromko manifestowały swe- sympatje _do armii, 
jako czynnika ogólnonarodowego,przy widoczriam usatysfakcjono
waniu oficerów nawet'wyższych stopni'.
Rząd Jedności Narodowej utworzony 23.06.19A3 r. uznany został 
przez mocarstwa również tegjr roku, jako że konferencja Pocz
damska piała miejsce od 1 7 .o7 . do 2.o8.1945 r. 
czy niecałeżałoby podkreślić również w aspekcie apolityczność 
AK i priorytetu walki z Niemcami współpracę oddziałów party
zanckich AK z grupamjr zwiadowczymi polsko-radzieckimi, cho
ciaż to niezawsze wychodziło "na zdrowie" ją realizujących 
/ s prawa "GrabaO•/- x s e x
aczkolwiek wyraźnie prolondyńskie i antysanacyjne /wpływ 
ks ..Józefa Ct/ryczy/.
choć skażeni przeważnie "Eindeutschungiem". co miało ten wpłyv 
na czasy po wyzwoleniu, że z moty-zów ekspi&acyjnych, naj - 
wcześniej ujawniły gorliwość w dyskontowaniu swej
działalności. Stąd w prelekcjach o ruchu oporu na Pomorzu 
/n.p. Bogdanowicza/ na godzinną relację 45 minut mówiło się
o "Gryfie" a o reszcie 15 minut w tym również: o AK /o. "Grabie 
ani słowa/. 0 OBR ani słowa, dopiero ktoś z sali poruszył 
"grupę Lipskiego ", o której prelegent zdawał się nic nie 
wiedzieć.
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.S trona 11 - proponuję omówić. Interesuje umie, ' kim był: kpt.ljewanćowslcl, 
czy miał imię. Wojciech /"Wosiu1!/', . czy miał coś wspólnego 
z- marraarte/wo.1 enńa JTk -propos - w naszej działalności stwier
dziliśmy. ż*e w okresie przed kwietniem*1944 r. nastąpiło oży
wienie działalności S7C, ale raczę j. partyjne j a nie stricte 
sensu, orgąr.izacy;ino-oporowej . Było to 'prawdopodobnie zadzia- >ani 0 ' S,i Ł'OU?;i fvrrn a. ty. VnI" w/a -err\ T *vr**n t- ••*.<» .. T'«/4*rvl
"Miecz i Pług". ,
"Kruk" Jan Kotlev.'śki.t kierownik • wojskowy "M i

-  4 -

koie gi...szkolne go Janusza ,-Fstai onga

K. Ciechanowski i str. 282j -wyklucza penetrację pomorskiego 5 1 i ?’ 
przez Gestapo.' Ko im zdaniem ma całkowita racje,, chociaż dsia-

V- Strona 12-
łalność "Białogrota" mogia i tan dotrzeć.
•Słowikowski. Edward. vel Rudzki Edward vel Podhalański' ~el jastrzębski '*• v~-;-=r*'~ —~rri: 
có do roli

t! Biało-Grot" vel Tl ■ a£y-. ’0t"
"Biało-Grota" osobiście jestem skłonny 

"Marka" /pa
■/szaKże b:

*n. ty -r-, p r». -pi'
"Ksawerego" i •"Marka” /natrz Ciechanowski str.234/235/. Powo
dów

Strona 13-

•<•■>

tylko domniemanie z wielu zssżeż zdarzeń to
warzyszących, o czym ustnie. Sprzeczne to byłoby jednakże' z w: 
daniem dwóch oficerów AL z rrG. . ,
czy m.dnależałoby inaczej sformułować- n.p."a ogćlnokonspiracy; 
nĵ niTo zabarwieniu politycznym, nieprecyzyjnie s formułowany•. 
co pozwalało na rozmaitą interpretacjo programów /pcza pro- 
komunistyczną orientacją wszakże/".Szczególnie ile opfinii 

&.c PAP-ie: . od "prosanacyjne j /"Bartel" , "Janusz”/ do szowinis- 
. t3*czno-nacjonalistycznej /Ciechanowski/, 
jak to należy rozumieć? a/ czy aby przeciwstawić się ‘tworze
niu słabych na'Pomorzu -KSZ, czy d/ a'03' wykorzystać zwiększeni^ 
aktywności'.' SN. • Batrz uwagi do str .1 1 .
B.Serwański w książce "Wielkopolska w cieniu s±HS±y3~t swasty-' 

• .ki" str.37T za swoją publikacją. ̂ Polityczne i wojskowe orga- 
Ynisacje" str. 64- i książką "Polskie Siły Zbrojne" tom :III'
■-str.118 podaje dla.- Okr. Pomorskiego 'AK. następujące dane na dzit 
l.c-3.44 r. /dla porównania podaję również- okręg Śląski,Bez- - 
- nański i łódzki. 3

/plutonów pełnych"
■ 2/ szld.eleto.wych

ocficerów liniowych^ '
• . ‘■ A/oficeróv/ przydziel.do-. £

5/podchorąż .liniowych- 
6/ " ś: w sztabach .' 

z' V \ • ' 7/podoficerów liniowych
- 8/" " w sztabach

_PomJL__;_?oznv__Sląsk___łódź_
56 / K - ' 862 ' 7oT
181 ; 2'72 12T Q
49 ■ 5o :\ 13 T 245

: 12 -.. 49 1 1 6 29
4 77 • 97 1 69

. 0 19 56 o
224 -139o 5528 -6l3o

6 ■91 • 3 67 99

czy napewno Franciszka Hoffmanna? Ciechanowski na str.361 wy-. 
: mienia go jako członka AK a nie jako komendanta T̂-spektoratu, 
natomiast na str.229 jako komendanta "Xefena Hoff
manna, który pracował u: ar Badera razem z "Swą.". Ta również 
twierdzi, że Łecn raczej był kapitanem a nie.. Brands z ek, nie 
wie natomiastrjaicą pełnił funkcję w AK.
OPR-‘vydz.Bezp. na mocy decyzji "Bartla", uzasadnionej intare-

terminie. "V.rładysł3.wa"t. -

nie precyzuje obszaru działania.
Strona 14- niebardzo rozumiem. Geń.gen.Thom&e-, • Chmurowięż i Prs3*jałkow3k
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Strona 3o - "Grab" w9 Wronkach mówił mi o planach twierdzy -Toruń p̂ sh-r 
. liczebności i wyposażenia-'nałogi .Czy to zdyskontował w rewi-

\W zji swego procesu.nie wiemanie byłe nawet okazji o tyra/mówić1
w 'ch.vd.li po żegnani a. Patrz również wyż. uwagi do str,1-ej.

Strona 51 - niewątpliwie w celu umniejszenia roli (Oddziałów partyzanckich 
AZ i “całero zanlecsa f\to jakowego i cywilne cc/ konzr-iracji lov-

• • dyńskiej/. ' /
y. - i osobiście >yODR - Wydz.Bezp. /Wachulski z Nowej .Wsi Wielkiej.

"Olsz^”,”Ru‘ba" / z tym, że hez efektu? Wymanewrowali sic ,r.ie- 
. dając się skłonić dc skontaktowania jśgo z "Bartlem1-.

y 1’-.- W: - należałoby też wymienić fabrykę S,Ciszewskiego /obecnie "Zltral 
gdzie w sabotażu i/wykradaniu części elektron, pomagali Włosi : 

'Ł • z t.zw.Badoglio-Truppen./oczywiście w ostatnich’miesiącach
okupacji/.

Strona >2 - tak można powiedzieć o Bel ega turze Rządu Emigrac. /DPR /krypto
nim "Zatoka”,jako o całości okupacyjnej,konspiracyjnej 'Admini
stracji Zastępczej.Realizując podstawowy postulat ciągłości 
prawene ĵ JPaństwa Polskiego,Delegat /wojewoda/., na Okręg Ppm.,. 
Antoni Antczak' yel Adamski ps. "Pyrektor" ze Str,Pracy,urzędu
jący stale v/ W-wie /był kilkakrotnie na Pomorzu,w< tym raz na 
odprawie szerszej góry Wydz.Bezp.^powołał w Toruniu 5kżpozytv- 
rc, ODR, którą kierował Pr.Bochowiak ps,"Zaklick.i" .On w dkrer'c. 
co E-ca VIII/44 r. t.j.ac aresztowania był organizatorem orga
nów administracyjnych /. jakby przedwojennego Urzędu Wojewódżk. 
oraz wdół dc powiatów i gmin/ na terenie Pomorza w granicach 
•Województwa Pomorski ego, obowiązujących do wybuchu wojny. St^d 
4-y Powiaty /Szubin,Inowrocław,Nieszawa i Włocławek/ należały 

i:'/; do Wartegau, co notabene nie ułatwiało pracy konspiracyjnej 
W- .v s uwagi na znacznie gorsze warunki poruszania się w 

części kraju. . :; •, "
/ rKi-edy powstały poszczególne wydziały, j;np.Administracji ©gó.ln? 
•̂ /starostowie-; w powiatach,/ , Samorządowego, Opieki Społeczne j 
Rolnictwa i.t.p. nie. umiem określić;.chociaż jeśli chodzi o Wy
dział Samorządowy i Oświaty to Wydz.Bezp. miał swój udział 
w organizacji tych'wydz./choćby•w postaci wyszukiwania osób 
kompetentnych /np. prof.Józef Gutsche z Chełmna,Waleria Li piska 
/w zakresie oświaty^Predyk w W-wie,Józef fte11er,Edward PzikowsV 
Sikora w zakresie'samorządu.
Czy Rochowiak,również członek SP,kierował się,szczególnie w pic 
nie A'/starostowie/ momentami politycznymi czy ewentualnie klu
czem porozumienia 4~ch stronnictw rządowych - nie wiem,ale prży 
puszczam;że tak. Generalnie można powiedzieć , że i wśród ̂ polity
kóŵ  pon., podobnie jak i to było w całym ówczesnym społeczeństw;*, 
królowała antysanacyjność , dzicki szczególnie dużym wpływom j 
endecji i chadecji na Pomorzulla antysanacy jno ńe M polityk ów11 
■powodowała,że przez pewien czas "góra" DPR /Ekspozytury też/, 
przeciwna była ścisłej współpracy z AKJSanacjofobia w odnie/" 
sieniu do AK v/ konlćretnych warunkach pofi.konspiraćjisw interes:-, 
pełnej realizacji podstawowego zadania obu członów /wciskowego-1 
i cywilnego/ oraz w konkretnie apolitycznych realiach w Pomorsk. 
Okręsu AK,nie mogła się ostać,jako tendencja zgoła nielogiczna 
i nierealna. . .
Najbardziej rozbudowanym,najssrrzej. zakorzenionym'w terenie 
i jednocześnie najbardziej zakonspirowanym /bardzo nieliczne 
straty - kilka osób aresztowanych w drudniu £4 r,>.p.odpowiedź 
dr Jaszowskiemu z dn-7/12.81 r./ był Wj^dz.Bezp.Publ”./symbol 3.L 
którego nacselnikiegpył 3. Lipski 'ps. "Bartel "", krypt. i/B.
Wydział ten 'okręćiany jest przez badaczy ruchu oporu na; Pom,. jako najbardzie j'reakcyjny 7P.Ciechanowski/. Jest to określenie 
.zgoła nieprecyzyjne ̂ podyktowane raczej motywami •orouagandowymi. 
Nieliczeniem się ̂ z ówczesnym myśleniem; społeczno-polityoznf" * 
ęgoru społeczeństw^ esy zcoła powszechnie obowi*zu,;̂ca~r1ar.i e- 
rą ukłonów w kierunku obowi?żującej rzeczki stoscil^dyby to 

:.f . zastąpić bardziej adekwatnymi określeniami ̂ ożnaby sic- zgodzić240



' sp.był to Wydział najbardziej I e gi tymi g ty c z'ny, ńi e podatny 
konformację do zistniałych zmian w układzie Girl' i u sale śni e.’v 
nieepnrtcńistycsny,inacze j ..in.dwiąc,kierujący sic sasadąaii de
mokracji integralnej , a nie fktro jowane j. Oiiosi się to do nie
licznej góry kierownictwa,podczas gdy znakomita większość 
członków uwolniona została po wyzwoleniu od dylematu wierności 
przysiędze i włączyła się _ z punktu do odbudowy.Że się do dziś 
nie przyznaje do przynależności organizacyjnej czasu'wojny 
i okupacji,to skutek obłędnej propagandy i przypiętej łatki 
an tykómuni zmu.,który na rdzennym. Pomorzu był bez mała bez
przedmiotowy, jako że zwolenników tego kierunku nie było,nie 
mówiąc już o jakiejkolwiek zdolności do .liczącego się #organi
zowania. Przynależność do Wydz.Besp^jj- pcrewnyc-h organów nie 
była uwarunkcwanóna przynależnością do którejkolwiek z 4— eh. 
partii rządowych. Z przekonań politycznych nikt nie robił 
kwestii i 'nie one decydowały przy rekrutacji.Ozy sam lipski 
był członkiem Str,Pracy czy• -ewentualnie Str.Narodowego 7’ty.lko 
te wchodziły w rachubę/ nie wiem..Kaczej przypuszczam,że z prze 
konań był chadekiem,bez angażowania się w określoną, przynależ
ność partyjną.To zresztą rys charakterystyczny dla rdzennych 
Pomorzan.Po sanacji odnosił siemię dnie mówią ĉ  z niechęcią. 
Tyle wywnioskować mogłem z..licznych przecież 'kontaktów^ jako 
jego podwładny pracownik ZUW i jeden z najbliższych- jego 
współpracowników w konspiracji.Urodzony na Kaszubach /do 1926  
starosta morski z siedzibą w Pucku/ był fanatycznym przecinii:- 
kiem Niemców i nie uznawał żadnych pozornych nawet ugięć przeć 
niemożyzną / patrz również wyż. sprawg„lindeutscgunguj.poprowa
dziło to do zadrażnień z niemieckim kierownictwem naszego 
miejsca pracy ,/Panziger PeuE,ż*si)żietS.t Bydgoszcz ul.Gdańska 71- 
-obecnie Al. 1-go Kaja/i wybrania w 19.43 r.nielegalności aż 
do lcońca wojny.Pod pcw.adresem mieściła się zakonspirowana 
siedziba Wydz.Beżp.,również,po odej ś ctu lipskiego.Warunkiem 
przynależności do organów bezpieczaństwa,i"to trunkiem sine 
qv:a non, by łojniepo dpi sanie "antragu" a w najgorszymi rasie 

fe-itUAUL wpsa^owan i e^pr ze a komis jąmi-./patrz uwagi do str. 4-tej/.
// -K.Ciechanowski,przypisując "Bartiowi" i jego4 Wydz,reakcyjność 

podnosijże źródłem nieporozumień z akiiokim” były jakoby 
różnice w poglądach politycznych w związku z---rysującą się do
minantą ZSRR w "polskich rozstrzygnięciach oraz ze zwiększa jąc? 
się rolą i atrakcyjnością- koncepć ji“PPR,KRN i PKWN. Czy ”Ża
ki i e kin 'żzzzp. rzeczywiści]? był zwolennikiem Zygmunta 'Feleżaka 
/Grupa "Zryw”/ i innych zwolenników conviwium w "lubelskim 
układzie11 a faktycznie likwidatorów Str.Pracy /fuzja z SP/ 
nie wiem.tó bardzo zresztą złożona i delikatna sprawa.Jako 
ciekawostkę -podaję ,że 'żona Z.Pelczaka. ;iuż po. jego śmiercią 
znając karalną przecież moją przes złośćy. nazywała mnie żarto
bliwie z niemiecka,ale zupełnie poważnie "Parteigęnosse". 
Natomiast 'znanym mi jest z ust ''Bartla”,że podstawą niezgodno 
ci z "Zaklickim” stanowiły dwie podstawo”we sprawy
z obs2a.ru zagadnień konspiracyjnych. Pierwsza to sprawa ścisł 
współpracy Wydz, Bezp. z AK. Pruga to stosunek do /Eindeutschun 
gu" ,którą naświetliłem w uv-ragąch do. str.4-tej .Wraca jąc dc 
pierwszej" spifcawy, "Zaklicki” był pńzćęiwny ścisłej v/półprac3r . 
Obawiał się.niesłuszniej jak z przebiegu Współpracy wynikło, 
zbyt wielkiego wpływu,a nawet dominanty czynników wojskowych 
na rozwój organizacji na organów bezpieczeństwa.Względy bez
pieczeństwa też odgrywały rolęjako że działalność .AK'.rodziła 
większe ryzyko a więc i ryzyko - ze ścisłych powiązań płynące. 
Pomijam sanacjofobię, jako ż'e, jak na stosunki pomorskie czasu_ 
okupacji/to motyw z góry'■ hie*-istotny.Stanowisko "Bartla” wyni 
ka2o z realiów.Wyćz.Bezp./3/ i pokrewne organa: korpus bezp. 
/KB/, Straż Samorzadówa /SS/ oraz V.ryw.iad Polityczny /V.1?/ "Bar 
***' v.'t • .'A i.' ‘pierwszej 'grupy nastąpi?
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za jmując£ się zhąndler 
taktami z Niemcami i¥vmóst

później /marzec

Rekrutacji po ale rac mieli: w miarę możliwości iacl-oŵ ćy*! “inteli
genci .oficerowie i pochorążowie /s uwagi na KB i 53/:, narodowo 
ŵ hrobieni .Wykluczone były osoby moralnie ninpeY/ne-narodowo zraienn 
/podający się Białorusinów,Ukraińców/< 
oraz afiszujące sic zbyt bliskimi kontak 
oparcia się pisaniu na listę niemiecką powstał 
1342 r./.Rekrutacja' ruszyła z miejscara osią podstawową działania 
były koleżeństwa szkolne /roczniki 19i?-l92ó/rznajomości w mieści 
i xr.2" w terenie.1/: tym w*s głodzie Wydz.Bezp.wyprzedził AK,stad 
"zderzenia akwizycyjne" , zwłaszcza, gdy. AK przyszło odbudować orga
nizację Inspektoratu bydgosk,i' Garnizonu po aresztowaniu "Kuna” 
i Hoffmanna.*'/ interesie sprawy nadrzędnej stały się celowe prze
sunięcia z OBR - Wydz,Bezp, do AK: "I-Iichała",późniejszegó keta 
Garnizonu bydg.,następnie kdta Inspektoratu bydg, .vr końcu kdta 
Podokręgu Półn. -zachodn.,"Mikrusa"", "Jacka" ,póznń ej.szego oficera 
do poruczeń spec, ,prav.re j ręki "Wiesława" w Inspektoracie.później 
"Michała" .Pyły też wypadki, że jeszcze przed..zaprzysiężeniem,
Wyclz. Bezp.przekazywał AK ludzi ity potrzebnych. Tak b;rło-z "̂Wła
dysławem" z placówki w Csov;ej górze.¥ końcowych m-cach okupacji 
•zzscz zaawansowane; acz nie do końca doprowadzone,były rozmowy
soraw przesunięcia ao Aj.v "Marsa" ..oficera rezerwy,który obj?:

miał grupę "lotnisko" .Tyle z obszaru Obwodu 3-go,Bydgoszcz,krore- 
ejo byłem inspektorem /jTj/̂ ź/B/. Po dobnie było, acz nie znam szcze
gółów, w Obwodzie 2-gim^Grudziądz, gdzie również na terenie jęz 
Inspektoratu brodnick;nastąpiiy podobne przejścia wzgl. odstępowa
nie ludzi na mocy współdziałania "Rekina" z "PaEwusem" /#//Ą5Jr/KB/ 
Nadmienić należy,że pierwotne kontakty Wydz.Bezp. z AK dobywały 
się na szczeblu jednostek terenowych,oczywiście za wiedzą i zgods 
z jednej strony land ta Okręgu AK, z drugiej naczelnika Wydz.Bezp.- — 
Uzgodnienia z. zakresu współpracy najczęściej następowały za moim 
pożrednietwem /kontakty z.'^Wiesławem","Michałem" i "Jackiem" 
a później również i z "Jakubem". Istniała również łączność po
przez "Zawadzkiego","Rubc" i "Olszę"oraz./Marię" z WSKf\Al94§ r.

1’artia1 TT TJanussem*. r*nastąpiło bezpośrednie skontktowanie się 
Ustalono pozytywny stosunek do wspoółdziałania ze zwdadami AR. 
i 1WP w Borach Tucholskich,spływ informacji interesujących zwiać; 
kanałami obu członów,współdziałanie oficerów i „podchorążych na 
wypadek akcu. "Burza",zasady p±zeciwstawiania się penetrac ji agen
tów Gestapo /SiałogrOta" / , zasady wykorzystania -a "akcji okopowej' 
dla ustalania linii obronnych,wzajemne informowanie się ó .poczy
naniach okupanta /zwaaszcza Jagdkomando"/ oraz wzajemne dzielenie 
się wiadomościami od władz centralnych w  związku z urwaniem się 
ustalonych kontaktów z .V-wą yt od sierpnia- 1944 r./aresztowanie •
"Zaklickiego" i Powstanie Warsz./.Po upadku Powstania - wobec 
niewątpliwego zbliżania się frontu i zgodnie z obowiązującą wła
dze cywilne pragmatyką, służbową -.."Bartel” •podporzą.dlcował się 
"Januszowi"/jako kmdt-owi 0 krę gu^rdz. Bezp. zachował wszakże do
tychczasową odrębność organizacyjną i archiwalną', .
Pa tym urywam swoje uwagi nt. stosunków, między AK i OBR .Hale żałob 
jeszcze coś powiedzieć o orgamizacji terenowej,chociaż swego' 
czasu /gdy byliśmy u Ciebie z "Pawełkiem"/ podałem Ci gz nasz 
schemat organizacyjny.Gdybyś go porzebował,podam go w .osobnym 
trybie.Ze spraw* czasu okupacji ^ntęresuja mnie sprawa wyroku . 
śmierci^pfźcz sąd AK -co’' naszego- człowieka ps. '
"Kubiak".W odpowiednim czasie,!!Janusz'1 ,"Bartlów!" nie-podał 
żadnych motywów i dowodów .Sprawę możnjfa łączyć z "Biało grotem", 
ale pewnmści nie mam.Może coś na- ten temat wiesz?..Związki po- 
okupacyjne pozostawiam do ustnego omówienia. .. . " 
ppłk.Anatola Jeglińskiego.,- ' T
z'tym,że współpracujące ze zwiadami AR i IM? oddziały automa
tycznie stawały się ujawnione,a ich dowódcom proponowano w.do
wód zasług nierzadko nielicujące z godnością oficera - ,bC'j-owrika 
funkcje nadzorców obozowych dla internowanych Niemców /np. "Grab" w "Zimnych Wodach, co bvł o*’, istotna, choć dla sędziów nieoo je ta.br zy- cz-mą osobistej tragedii/.  ̂- A - ;

' 1 ' ' . • ?>• . ... • s:v
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s« trona- 35 - oraz vięr.E.iovr‘ G&r^apa być-g..przeważrię członków rAFj v:śćd nich 
4-oh r.'. śzych luczi: Kazimierza ;3te~pniewskie-o*inspektora 

! Y/ydz .'Bezp”. 4 Obwodu Gdańsk-Ckiynia, Ada-a Stefar.laka,Ir.spsktors
33 3-go Obwodu Bydg., Antoni ego Karciniaka. inspekt, 33 5-go Ot/-;. 
Bydg. i Albina Wypi jewrskiego,którego funkcji nie panią- tam. 
Wszyscy zginą li, prawdopodobnie spaleni w wie zieniu^Cho jnic a;W 
wzgl.zr.arii ź wycieńczenia w drodze. Były zanysły ich odbicia, 
ale szczegółów nie znam, gdyż-san sią/akrywałem.ICiała być jakaś 
rozr.cwa na ten temat "Bartla5* z "Januszem" .Coś mi po głowie 
chodzi ps. "Fordon1’, jako ter., który miałby odbicia dokonać. 
Podobno opóźniono wymarsz o'jeden dzień i to miało być powodem
odstąpienia od zamierzenia,które nawiasem̂ nówriąc. traktowane

strona 39 -
jako nie rokujące powadzenia. . 
Bcwrard Wrzesin śki , ps ." Władysław'" 
kto to był W.Wojciechowski? .

osób’*

ror.a 42 -

- czy lista oznaczona 225!1 z 1 .o1.1945 r.. zawierająca 23 
jest miarodajna, rod pos.9 figurują "Kszczuj51 1915 Insp.flliedź" 
Wydz. Bezp. Bot.Słotę go Krz3Tża Zasługi z kieczami. Jeżeli’ nie^
to skąd się tara znalazłem,bo nie urażam, żeby właśnie nB.ekin!1 ' 
miał szczególne dane,aby mnie tam umieścić.

-trona 4o - płk. Józef 3zczurek-Cergowski.ps."Sławo QĆr,"/n3azin /patrz Cie- 
chanowrski'str.221/. 

strona 41 - raczej "pojącie”,"terminologia15
- lepiej "swartość b.akowców"....... lecz na wspólnej "konsulta

cji5'. - * kto to był "Jawor" - gzyżby Alojzy Jądrze jewrski, ale chyba nie. 
to było na stadionie,. Postrzelono też "drugiego. który znacznie 
później zmarł a śni ero łą.c zono ż postrzeleniem. Halewski nie 
Iżrzelał, ale był inspiratorem, zrobił to prawdopodobnie rUszni——  
karz,
a'prcpoś - czy ."Radosław" przeprowadzał akcją- u j awni,en i a, be dą o 
uprzednia aresztowany.Takie były dqny3ły,d£y*siedżiałem w wie
zieniu na Mokotowie /K departament/. ą ] r

- czy nie Józefa Grussa/’- S tani sława55, bo zir:im spo tkałer sią .
■ w wiązieniu we Wronkach /chyba yl 194S r.’/.

- na kanwie tych spraw likwidacyjnych'należałoby również uwypu-
jednak wrie-
i .por.mar. 
sku - wyrok

wykonany/ .Pośmiertne epitafium 51 "irabowi5' należy sio a byłem 
jednym z dwóch ludzi,którzy v.Te Wronicaoh z Nim przeżyli rewizją 
je go” procesu/K. S .wykonana we Wronkach/ .
powiedziałbym: "wypływało z pobudek realistycznych, ale 'i' lega-

strona 43 -

•frona A 5
B •* •'rrrr* **»■*** H

, X i .  t,

rrona 46 -

-roponcwałbyra: "walczyli o Polską a nie o własne. korzyści czy 
marzenia ustrojowe”.
proponowałbym1.: "nie ńzzsfc jest uznawane i jsś3?doceniane55.
nie"bardzo rozumiem myśl. Przecież był" Gry?" > BAB i "Kiecz i PłuŁ' 
Koże Ci chodzi, o to^że nie było wojsk partyjnych: Z.B,.CĤ ale, 
to chyba charakterystyczne dla Pomorza ten brak rozpolitykow-ar.ic 
a przez to raczej jednolitość wr poglądach tradycyjnych,chadecko- 
-enóeckicłu
Proponują tą sprawo wszechstronnie omówić; 
l/p. Ciechanowski żt.r.14 5-143
2/wy stepu je tam "Alfons5’z OBR.-KB. Fen pseułdonim nic mi nie ■
' mowij”chyba że chodzi o "Kubiaka'5, o czym'.yżi?.j: w zakończeni’ 
uwag o OBR/p.str.3 uw»ag/..

3/0 ile mnie pamięć nie myli to w kontaktach z 5k-,,ałą"hył /:"3ew> 
' Sielański i"jego żona. Oboje popełnili dużo niedyskrec ji,

i - Eto to jest Wyszogrodzki?
4/do "Bartla" informacje- o"rali'J , jako o "nowvm5* kndciet Ckm;-.^ z a ^ e g o ^ ł ^ k t o r y  styica- sią z " Jewerem5- .
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-  i c  -  * _
j"ie nż-Łło to oczywiście Sądnego wpływu na stośtjnek* dc !!-Ja-" 
iiwisc'”, s • który,r. władni e.w tyra czasie były barć co -ożywione
Z ostatniej chwili; I>o niniejszych uwag dołączam artykuł 
dr Jaszowskiego pt.: 1' ?Ic:i s pi r a z c r ki1 -. Możesz go ca chować ,
' gyż dysponuję własnym egzemplarz en; Ważnym jest w tym 
artykule, no im zdaniem, że i w; ród piszących o ruchu oporu 
na Pomorzu następuje coś w rodzaju zmiany frontu a nawet 
troski o uznanie”pracy w WSE jako służby wojskowej, a więc 
-rzyznanej podstawy do uprawnień kombatanckich. 0 te, jak. 
d o tychc zas. nas syn ” konspira to rkom” nie chodziło i. nie poczy
nił;/ żadnych starań. Szerszy osobowo artykuł ó WSE p.!*7ór>~ 
sicrskiej przedstawię Ci dc wglądu; t

A&źr'^'*
"Mszczu^' - "Mestwin*
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Wirtualna Polska - www.wp.pl Strona 1 z 1

WWIRTUALNAPOLSKA

Wydrukowane ze stron: poczta.wp.pl

Od: Piotr Szutenberg <szutekk@o2.pl>
Do: <fapak@wp.pl>

Data: Poniedziałek, 25 Lutego 2008 11:59
Tem at: Aleksander Schulz

Przesyłam opracowanie A. Schulza. Gdy nie mogłem odczytać wyrazu wstawiałem znak ???? , a gdy nie 
byłem pewien czy dobrze go odczytałem (?)

Pozdrawiam
Piotrek

http://zalacznik.wp.pl/01/d615/listHTML.html?wid=17336&m=l&p=1.2&t=TEXT&st.. 08-02-26
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Opracowanie Aleksandra Schulza ps. „Michał’'

Kom. Podokręgu Półn. - Zachodniego AK

Szkic działania Armii Krajowej Okręg Pomorze w podokręgu „Jary” w tym garnizonie 

bydgoskim „Dwór” D.035.

Minęła 1/3 wieku od zakończenia wojny. Okres „jednego pokolenia” nie jest okresem 

„dawności” potrzebnej do traktowania spraw walki z okupantem w latach 1940 - 1945 jako 

historii. Nie wygasły „odgórne” animozje, chociaż nieco zelżała „zmowa milczenia” na temat 

Armii Krajowej. (Gdy w środkach masowego przekazu mówi się, o aktach walki 

konspiracyjnej należy rozumieć, że mówi się o AK, gdyż inaczej zawsze podkreśla się AL.). 

(Na sprawy AK - w stosunku do okresu w którym akowcy to „zaplute karły reakcji” patrzy 

się odgórnie z większym obiektywizmem, chociaż stosunek np. władz ZBOWiD zmienił się 

niewiele, być nie może inaczej gdy stanowiska kierownicze są (obsadzane), w tej organizacji, 

w większości b. funkcjonariuszami SB, milicji itp. W Bydgoszczy, najsilniejszym ośrodku 

walki podziemnej na Pomorzu, nie należy do ZBOWiD-u nawet jeden procent byłych 

żołnierzy AK. I tak Pomorze w ZBOWID-zie reprezentują „nie tutejsi” - z wyjątkiem 

więźniów obozów koncentracyjnych.

Literatura tego tematu w zupełności nie odzwierciedla stanu faktycznego; jest ona zresztą b. 

uboga. Pełniejsza praca doktorska Konrada Ciechanowskiego „Ruch Oporu na Pomorzu 

Gdańskim” przez przemieszanie efemeryd konspiracyjnych z organizacjami ogólno - 

pomorskimi, pomimo zachowania pozorów pewnego obiektywizmu, zniekształca obraz ruchu 

oporu. Umniejsza znaczenie Armii Krajowej. Lrudno się dziwić b. funkcjonariuszowi Urzędu 

Bezpieczeństwa, że patrzy na te sprawy tak, jak patroni w jego kręgu („czym skorupka za 

młodu nasiąknie, tym później trąci”, a czemu by nie miała ?).

Opracowanie Lubeckiego, wydane w okresie stalinowskim , przeszło cenzurę, i wnioski tam 

postawione zdziwiły i zabolały [?] autora. Materiały nie mogły być zresztą pełne, gdyż 

sprawy AK z uwagi na system konspiracji nie są znane nawet akowcom. Zawierają one 

prawdy pozorne i częściowe i autorzy nie mogą powiedzieć, że mówią prawdę i tylko prawd

Pomimo niewielu zresztą publikacji z reguły tendencyjnie umniejszającym znaczenie Armii 

Krajowej - teren działania pomorskiego okręgu AK jest jeszcze „terra ubi leones”.

Nie widzę realnych możliwości odtworzenia ruchu oporu na Pomorzu, gdyż ci którzy z racji 

stanowisk znali całość, jak komendant okręgu „Janusz” (Jan Pałubicki), szef sztabu okr. 

„Rekin” (Józef Chyliński), szef wywiadu „Stanisław” (śp. Józef Gruss), szef łączności okr. 

„Michał - Marta” (śp. Henryk Gruetzmacher) nic już nie powiedzą ! Z drugiego kręgu 

wtajemniczonych kdtów podokręgu „Żbik” (Bronisław Pietkiewicz - Orliński) Toruń milczy 

jak zaklęty, a z podokręgu zachodniego (bydgosko - gdańskiego) nie żyją już kdtci 

inspektoratów: morskiego „Juhas” (Jarocki), chojnicko - tczewskiego a zarazem organizator 

partyzantki w Borach Lucholskich „Dan” (J. Guss), inspektoratu bydgoskiego przewidziany 

(w razie wpadki) na zast. kdta podokr. bydgoskiego - „Paweł - Mieczysław: (Alojzy Suszek). 

Nie żyje też ostatni kdt łączności AK podokręgu i okręgu „Jakub” (Leszek Biały), kdtka 

Okręgu WSK „Zofia” (Halina Pietkiewicz - Orlińska) i kdtka podokr. „Jary” WSK - 

„Bogna” - „Lekla” (Helena Szajkowska). Z tego kręgu żyją jeszcze „Żbik”, „Ksawery” 

(Bendig) szef Il-ki. Z trzeciego kręgu wtajemniczonych - kdtow obwodów - żyje kdt
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garnizonu bydgoskiego „Lech” (Bronisław Sonnenfeld), kdt najlepiej prowadzonego obwodu 

wyrzyskiego „Karol” (B. Musiał), kdt obw. sępolińskiego „Sęp”.

Żyją na pewno i inni ale na ich ślad nie trafiłem.

Z dców oddziałów partyzanckich nie żyje „Grab” oddz. „Świerki” (Bruski zm. 1946 .r.), żyje 

dca oddz. „Jedliny” - „Dąb” - J. Sznajder i dca oddz. „Szyszki” - „Sobol” - J. Szalewski, a 

ponadto: szyfrantka kancel. okr. i łączniczka „Jadzia” - „Maria” (Jadwiga z Daruckich 

Glińska) kdtka inspekt, bydgoskiego WSK „Regina”, „Magda” (Maria Biała), szef służby 

sanit. „Wanda” (Irena Szmidtowa).

Pisało się o AK różnie - sam zaś system konspiracji nie zezwalał na to, aby wszystko, co się 

działo, było wiadome wszystkim żołnierzom. Chcę naświetlić pewne ogólnej natury sprawy - 

aby pozostał ślad tego jak to było naprawdę. Tylko zespołowa pamięć mogłaby 

udokumentować całość działania AK.

W okresie stalinowskim - okresie terroru UB - nie należało nikogo narażać na 

prześladowania (śmierć: Jarockiego, Bruskiego, Białego). Później nastąpiła odwilż <lecz 

przecież nie wiosna>. Trzy czwarte najbardziej aktywnych - „funkcyjnych” akowców to 

roczniki 1915 - 1920. Z tych, co przeżyli (pewna część zginęła na Wale Pomorskim) to 

starsza wtedy młodzież, która kończyła studia, zakładała rodziny, pracowała. Nie było więc 

atmosfery ani marginesu czasu na pisanie. Od 20 lat moje apele o tworzenie przyczynków do 

historii ruchu oporu w formie zapisania własnej i bliźnich działalności, były głosem 

wołającego na puszczy. Wszyscy uznawali słuszność tego przedsięwzięcia, lecz skończyło się 

na dobrych chęciach i obietnicach. Im dalej w las tym bardziej „sprawy” zacierają się w 

naszej pamięci, tym więcej, że przy obowiązującym w AK stylu pracy „nikt nie wie więcej 

niż koniecznie musi” i nieprowadzeniu archiwów - wierne opisanie zmieniających się 

zdarzeń jest bardzo trudne.

Pomorska powściągliwość w mowie i piśmie miała kiedyś bezcenną wartość. W  czasie 

okupacji „wsypy” obejmowały nieznaczną ilość osób (na terenach, w których pełniłem 

funkcję komendanta od połowy 1942 r. nie było żadnych strat poza poległymi partyzantami. 

Po wojnie straty też nie przekraczały promile. Jest to dowodem nie tylko że doskonałej 

konspiracji, lecz świetnie nadającego się do konspiracji elementu ludzkiego na Pomorzu - w 

części b. zaboru pruskiego. Należy jeszcze ocalić od zapomnienia co się da i stworzyć 

przyczynki do historii ruchu oporu na Pomorzu dla podkreślenia jego polskości w warunkach 

najtrudniejszych w Polsce, tym bardziej, że tzw. „Eindeutschung” rzucił pewien cień na nasze 

dobre imię. Dla podniesienia opinii o Pomorzu „gloryfikuje się” „walenrodyzm” 

„eindeutschowanych”, ich patriotyzm. Zasługi połowy Polaków, która zaryzykowała 

nieprzyjęci obywatelstwa (narodowości) niemieckiej, skrzętnie się przemilcza. Byli to 

bowiem akowcy i ludzie z AK związani - w strefie jej wpływów. Po 33 latach okazuje się. że 

jeszcze nie można publikować bez cenzury obiektywnej prawdy bez zaprawiania jej sosem 

ideologicznych wniosków - naturalnie tendencyjnie negatywnych. Można by uznać 

działalność AK^ za niewypał, lecz po co działającym w dobrej wierze czy spełniającym 

sumiennie obowiązki żołnierzy AK odmawiać zasługi i imputować nieczyste intencje 

polityczne ?

Ludzie na Pomorzu od pokoleń umieli pisać i czytać - nie było to więc ciemna masa pełna 

chęci szczerej a z drugiej też strony i żołnierze i dowództwo w AK pochodziło z jednej sfery 

(ludowej i katolickiej). Zbyt dużo może miejsca poświęcę tu ustosunkowaniu się komend AK 

do spraw, które budzą dzisiaj najwięcej kontrowersyjnych sądów. 

Komenda AK - wobec słabego z uwagi na warunki oddziaływania Delegatury Rządu na
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społeczeństwo pomorskie (z wyjątkiem ODR) - musiała rozstrzygać sprawy i wziąć 

odpowiedzialność za reperkusje wywołane tymi pociągnięciami. Zadaniem armii była walka 

lecz w naszych warunkach bardzo należało się liczyć z stratami wśród ludności cywilnej tak 

fizycznymi jak i moralnymi. Głównym zadaniem było przystosowanie kadr w najszerszym 

tego słowa znaczeniu do sprawnego przeprowadzenia akcji. Otwarta walka od początku 

okupacji zniweczyłaby szanse stałego podkopywania i zmniejszania zdolności produkcyjnych 

przemysłu głównie zbrojeniowego, rozszerzenia macek wywiadu na najdrobniejsze komórki 

niem. gospodarcze, polityczne i wojskowe oraz przygotowanie do powstanie.

Warunki działania ruchu oporu na Pomorzu.

Pomorze było najtrudniejszym terenem działania dla organizacji konspiracyjnych w Polsce. 

Dla zrozumienia stylu walki z okupantem i innego jej przebiegu i nasilenia niż w pozostałej 

części kraju konieczna jest znajomość warunków, w których żyli Polacy na terenie między 

Rzeszą a Prusami. Pomorze poza utratą niepodległości przeżyło dwie tragedie.

Pierwszą było zdziesiątkowanie ludności w r. 1939/1940. Okupant, informowany przez duży 

odsetek mieszkających tu Niemców, był zorientowany kto jest „niebezpieczny” dla polityki 

wynarodowienia i rozstrzelał dziesiątki tysięcy „najaktywniejszych” Polaków. Znaczny 

procent poza ww. „fanatycznymi Polakami” został wywieziony do GG, młodzi do prac na 

terenie „Altreichu”. Część młodzieży inteligenckiej uciekła do GG lub Anglii. Wielu 

osadzono w obozach jenieckich i stalagach.

Drugą tragedią był „Eindeutschung”. W marcu 1942 r. ukazało się obwieszczenia (Aufruf), 

mówiące m.in. o tym, że ci którzy nie złożą w określonym terminie wniosków o przyznanie 

im obywatelstwa niemieckiego (tzw. „Volkslista”) będą uważani i traktowani jako aktywni 

wrogowie Niemiec. Jak traktują Niemcy wrogów wiedziano z akcji w r. 1939/1940.

Polacy byli zrozpaczeni. Londyn czy też krajowe ośrodki dyspozycyjne nie wzięły na swoje 

sumienie decyzji - milczały. W tej sytuacji przeszło 90% ludności polskiej uległo terrorowi i 

złożyło wnioski. Okazało się jednak, że przy tzw. „Prufungu” tj. badania przed specjalną 

komisją można było odżegnać się od „wspólnoty” z Niemcami. Połowa Polaków 

sprowokowała komisję do odrzucenia ich wniosków. Oficerowie AK nie złożyli wniosków, 

żołnierze AK w zasadzie nie przyjęli listy narodowościowej III grupy (obywatelstwo 

niemieckie na 10 lat, warunkowe - do odwołania). Później nie przyjmowano w szeregi AK (z 

wyjątkiem wywiadu i łączności) ludzi z grupy „eindeutschowanych”, bo co za pożytek z 

akowca w „Wermachcie”. Byłoby przesadą twierdzić, że „Deutschung” odsiał poślad od 

ziarna, eindeutschowani czuli się Polakami i dawali tego dowody, nie mniej jednak późne 

zaufanie mogliśmy mieć raczej do tych, którzy nie przyjęli III grupy (chociażby zrobili to z 

obawy przed wcieleniem do niemieckiego wojska i wysyłką na fronty). W służbach AK byli 

też Polacy urodzeni na i za wschodnimi rubieżami , a więc: Russe [?], Weissrusse, Ukrainek, 

korzystający z praw i przywilejów przysługujących Niemcom, a więc bardzo przydatni w 

łączności. Na terenach przed wojną należących do placówki wywiadu w Berlinie, do AK 

należeli: Reichsdeutsche (Polacy, obywateli niemieccy). Byli to przeważnie starsi ludzie, 

gdyż młodych zgarnięto do wojska. Powyższe „mniejszości” stanowiły niewielki odsetek w 

AK.

[w opracowaniu brak strony nr 5]

...można było cichcem coś zdziałać. Pomorze było dla Polaków pół-obozem 

koncentracyjnym - nie należało robić z niego obozu. Tak jedynie ???? słaby wygrać z takim
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wrogiem jakim byli na Pomorzu Niemcy. Należało się liczyć z tym, że oprócz władz 

zarządzających istniał [?] również bardzo duży odsetek Niemców uważających Polaków za 

niewolników.

Warunki działalności podziemnej były tu nieporównywalne do warunków w GG. Możliwości 

życia nie zalegalizowano (meldunki - praca) czyli ukrywanie się istniało w zasadzie tylko w 

partyzantce w której niestety nie wielu partyzantów przeżyło dłuższy okres czasu. Stałe 

wypady na Niemców po broń i żywność z naszej strony i stałe obławy z drugiej strony 

wykruszały nieliczne siły partyzanckie.

Dość trudnym jest określenie ludzkiego potencjału polskiego na Pomorzu, gdyż nie 

zachowały się nasze materiały statystyczne. Szacunkowo można określić, że pokaźną grupę 

ludności „tymczasowej” stanowili jeńcy wojenni rosyjscy, angielscy, francuscy oraz 

robotnicy przymusowi z Rosji, Francji, Jugosławii, a nawet z Włoch. Anglików i Belgów 

traktowano porządnie. Z pewnym podziwem odnosili się do Serbów (ulubieńców polskich). Z 

większością obozów jenieckich oraz komsomołem tajnym młodzieży rosyjskiej mieliśmy 

pewne kontakty. Cywile Francuzi w swej masie byli elementem z marginesu społecznego. 

Rząd w Vichy, gdy musiał dawać kontyngenty, wybierał na roboty prostytutki, złodziei itp. 

Tylko nikły procent cudzoziemców współpracował z AK aktywnie. 30 % Polaków stanowiło 

około 350 tys. osób. Procent zdolnych do noszenia broni był mniejszy niż przeciętny, gdyż 

część żołnierzy była w Oflagach i Stalagach, dużo młodych wywieziono na roboty, część 

uszła do GG.

Plany KG odnośnie walki podziemnej na Pomorzu zmieniały się w miarę zmian perspektyw 

frontowych ale też i w miarę dokładniejszego rozeznania sytuacji Polaków na Pomorzu. Ja nie 

widziałem żadnych szans na realizację planu Burza (powstanie) i powiadomiłem o tym w 

1944 r. szefa sztabu (z góry zastrzegłem, że rozkazu takiego nie wykonam - ten wyraz 

niesubordynacji bardzo zraził szefa sztabu okręgu do mnie). Nie otrzymaliśmy zrzutów broni, 

co oznaczało, że i KG nie przewidywała tej możliwości.

Pomorskie AK nie stało z bronią u nogi, bo tej broni nie miało, przygotowywało jednak 

warunki przeprowadzenia dużej dywersji, w okresie wycofywania się przez nasz teren armii 

niemieckiej oraz prowadziło masowy sabotaż. Warunkiem realizacji planów zbrojnych były 

zrzuty broni i materiałów wybuchowych. Moglibyśmy wtenczas rzucić do walki kilkanaście 

tysięcy wyszkolonych żołnierzy. Na co dzień prowadziła AK - prócz organizacji terenu - 

v masowy sabotaż, cichy powszechny wywiad i prowadziła akcję propagandową, działającą na 

obie strony (Polaków i Niemców) przez stałe dokuczliwe działania oddziałów partyzanckich. 

Akcje te nie były dla wroga groźne w skutkach, lecz stałe nękanie ludności niemieckiej i 

posterunków żandarmerii, oddziaływały deprymująco na Niemców, zwłaszcza, że była to 

partyzantka działająca na terenach Rzeszy. Nagminnym jest patrzenie i ocena działalności AK 

na Pomorzu przez, którzy tu wojny nie przeżyli, z perspektywy warunków w GG, gdzie 

Niemcy stanowili nikły procent ludności i mogli oddziaływać jedynie policyjnymi metodami.

II.

Schemat terenowej sieci AK

Teren Pomorza podzielono początkowo na trzy podokręgi pokrywające się z rejonami 

administracji niemieckiej (kd-ci Zdanowicz, Gruss, Chyliński). Później podzielono teren na 

dwa podokręgi. Granicą była Wisła. Komenda Okręgu miała stale trudności z obsadą 

stanowisk komendantów podokręgów z braku starszych oficerów. Starszymi oficerami na 

Pomorzu byli dwaj ostatni i kolejni komendanci okręgu: Ostrichansky ps. „Aureliusz”, areszt.
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V/43 r., potem Pałubicki ps. „Janusz”. Przed nimi mjr Ratajczak areszt. 29.10.1940 (zm. V/41 

r.). W sztabie pracowało 2 przedwojennych kapitanów (później awansowanych do stopni 

ppłkowników: Chyliński i Gruss).

Podokręgi dzieliły się na inspektoraty, a te na obwody. W skład inspektoratów wchodziły 

miasta garnizonowe Toruń i Bydgoszcz (siedziby kom. podokręgów). Obwody (powiaty) 

dzieliły się na rejony, te na placówki (gminy). Najistotniejszymi komórkami organizacyjnymi 

były garnizony i obwody.

W skład podokręgu zachodniego (Bydgosko - Gdańskiego) wchodziły inspektoraty:

1) bydgoski. 2) chojnicko - tczewski. 3) morski

W 1944 r. komenda podokręgu „Jary” (bydg. - gdańsk.) organizowała też się w inspekt. 

„Pałuki” tj. na terenie KO Poznań z uwagi na okresowy brak łączności powiatów Chodzież, 

Żnini, Wągrowiec z rozbitym inspektoratem gnieźnieńskim (Poznań).

Komendantowi inspektoratu bydgoskiego byli podporządkowani bezpośrednio kdci: 

garnizonu bydgoskiego, obwodów - Bydgoszcz, Szubin, Sępólno (Chodzież okresowo) i 

Wyrzysk. Podlegała mu też grupa „Piła”. Komórki w Złotowie i Człuchowie współpracowały 

z inspektoratem Chojnice. W 1944 r; wydzielono z inspekt, chojnicko - tczewskiego 

inspektorat tczewski, którego komendantem został „Sobol” (Szalewski) po rozbiciu oddziału 

part. „Szyszki” i po przesunięciu „Juhasa” na Północ tj. inspektorat morski.

Schemat organizacyjny był dostosowany do schematu terenowego:

Komendant Okręgu - Jan Pałubicki

Komendy podokręgów miały wspólne sztaby z komendantami inspektoratów Toruń i 

Bydgoszcz (bez szefów sztabów) i to nie pełne.

Najważniejszymi służbami była łączność i WSK i nie byli wyposażeni wszyscy k-dci terenu 

do rejonów.

x Odrębnymi sieciami łączności i wywiadu specjalistycznego dysponował sztab okręgu (do 

obwodów włącznie).

Każdy komendant obwodu dysponował 1 uzbrojonym oddziałem dywersyjno - sabotażowym. 

Wszyscy żołnierze prowadzili szkolenie „sabotaż i wywiad”.

Do połowy 1943 r. Okręg Pomorze podzielony był na trzy podokręgi:

1) Gdynia - „Andrzej” - Zdanowicz

2) Toruń - szef Il-ki „Stanisław” J. Gruss

3) Bydgoszcz - p.o. szefa sztabu „Piotr” - J. Chyliński, „Michał - Marta” H. Greutzmacher

Początek organizacji Armii Krajowej na Pomorzu sięga 1940 r. Z fazy zalążka przeszedł w 

poł. 1942 r. do fazy organizacji szkieletowej. Gwałtowny rozwój sieci organizacyjnej i jej 

okrzepnięcie przypada na lata 1943 i 1944. Na okres 1944 r. przypada też podporządkowanie 

się organizacji podziemnych na Pomorzu Komendzie AK. Nie znaczy to jednak, że z tego 

tytułu wzrosła liczebność stanu AK, gdyż tych organizacji do AK nie wcielono (Pług i Miecz 

z Gryfem). Bezpośrednio do AK wcielono zasadniczo jedynie drużyny harcerskie. Do AK 

werbowano oficerów (b. nielicznych), podoficerów i żołnierzy przedwojennych oraz roczniki 

poborowe.
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Warunkami przynależności była poza tym narodowość polska (z małymi wyjątkami), 

wyrzeczenie się działalności politycznej oraz przyjęcie zasad sformułowanych przysięgą. 

Apolityczność wojska zasadzała się na powszechnej zasadzie nie mieszania się wojska w 

sprawy polityczne (co, było ostatnim w krajach, w których rządy się zmieniały w zależności 

od partii rządzących).

Apolityczność AK jest stale kwestionowana. Zaraz po wyzwoleniu funkcjonariusze NKWD a 

potem UB gorączkowo poszukiwali „politruków” akowskich. Nie pojmowali tego, że istnieje 

wojsko służące ojczyźnie a nie partii rządzącej (jak w ustrojach totalistycznych).

Sprawami politycznymi nikt w Okręgu się nie zajmował. Wiem, że „Janusz” prywatnie był 

przeciwnikiem sanacji i OZONU (Gruss i Chyliński mniej). Można to było wyczuć jedynie 

przy bliższej znajomości, lecz było to w AK zupełnie nieistotne, jak i to, że żołnierze w 

cywilu przed wojną należeli czy popierali Stronnictwo Ludowe, a nawet nieliczny tu PIS, czy 

też niepopularny na Pomorzu „OZON”. Dewizą było: „odrzucamy wszystko co dzieli, 

walczymy o wolność a po wojnie w cywilu zajmiemy się sprawami ustrojowymi i 

politycznymi”.

Naczelnym wodzem był gen. Sikorski, potem legalnie jego zastępca (uznawał go ZSRR tak 

jak i rząd Polski w Londynie. Wolta [?] dokonana przez Stalina nie mogła mieć wpływu na 

AK Pomorzanie, tradycyjnie jak i Poznaniacy, są legalistami i do czasu powstania Rządu 

jedności Narodowej - jedynie rząd w Londynie był legalnym. Do tarć politycznych na 

Pomorzu nie doszło, gdyż z kilkunastu powstałych tu organizacji, później zrzeszonych, żadna 

nie miała charakteru lewicowego. Poza rdzennym Pomorzem - na terenie inspektoratu 

włocławskiego -\ nikłą dorywczą działalność w 1944 r. prowadziła Brygada Dzieci 

Mazowieckich z GG.

W publikacjach podkreśla się zaborcze zakusy Kom, wobec innych organizacji 

konspiracyjnych (w okresie stalinowskim w atmosferze dyskryminacji AK członkowie 

organizacji podporządkowanych podkreślali odrębność). Głównie przedstawiciele PAP'u 

(stauferowa) budują tę legendę. Imputacja dot. zmuszenia organizacji do podporządkowania 

siłą jest nie tylko z grunty fałszywa, lecz bezsensowna. Mogło na zależeć na „Gryfie 

Pomorskim”, a raczej Kaszubskim, bo działał na terenie Kaszub. Za przemawiało to, że 

organizacja ta miała charakter raczej wojskowy, sprawy polityczne były tam marginalne. 

Dalej organizacja ta, jako ruch dzielnicowy kaszubski, objęła tak szerokie rzesze 

potencjalnych żołnierzy, że organizacja sieci AK napotykała duże trudności. Najwartościowsi 

ludzie byli w „Gryfie”. Nie było sensu zresztą dublować tam nowej siatki konspiracyjnej. 

Argumenty przemawiające przeciw łączeniu - to nieciekawe stosunki panujące w komendzie 

„Gryfu” wynikające ze słabego poziomu intelektualnego przywódców. Nie mówię tu o 

sztandarowej postaci tej organizacji i jej ojcu duchownym i założycielu ks. Wryczy, 

najwybitniejszej i najpopularniejszej postaci na Pomorzu w okresie konspiracji.

K-da AK chciała nawiązać współpracę z „Gryfem”, lecz nie mogła dogadać się z jej „górą”, 

w której decydowali ludzie o przeroście ambicji osobistych, która doprowadziła w końcu do 

rozbicia przez gestapo. Słabym punktem „Gryfu”, który przekreślał możliwość wcielenia do 

AK, był wadliwy system zakonspirowania. K-da AK myślała o podporządkowaniu całej 

organizacji tej komendy, lecz żądała respektowania przepisów wojskowych a wojsko Gryfu 

przypominało pospolite ruszenie.

Stronnictwo Narodowe, respektując rozkaz gen. Sikorskiego, zawiesiło działalność polityczną 

i jako jedyna z poważnych liczebnie organizacji weszła w skład AK (łączność między szefem 

tej organizacji kpt Lewandowskim a mną nawiązał w 1943 r. „Marek”.) Dużą liczebnie 

organizacją był „Pług i Miecz” do którego włączył się później „Gryf’. Na wniosek szefa woj. 

org. „Pług i Miecz” - Tragera- zawarłem z tą organizacją w 1944 r. w leśnictwie wypalanki
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umowę, na podstawie której komenda P. i M. podporządkowywała swoje komendy terenowe 

komendom terenowym AK na czas akcji zbrojnej (zdanie kontaktów i haseł). Tylko materiały 

wywiadowcze miałby być stale przekazywanie do AK./ „Pług i Miecz” nie przedstawiał 

większej wartości bojowej. Duży procent stanowili starsi już panowie, których 

przygotowywano raczej do zapewnienia sprawnej organizacji urzędów państwowych i 

samorządowych oraz organizacji życia gospodarczego po wyzwoleniu. Przy zawieraniu 

umowy byli nasi goście p. Reger (szef sztabu), z naszej strony „Dan” i ja. Ramy współpracy 

(przekazania nam skrzynek kontaktowych oraz haseł na dców terenowych) wynikały z moich 

obaw. Stan konspiracji tej organizacji był bowiem daleko od doskonałości i organizacja ta 

mogła być inwigilowana przez gestapo.

Polska Armia Powstania

Do nawiązania kontaktów przeze mnie z komend, tej organizacji w 1943 r. nie doszło. Nie 

mogłem w oznaczonym terminie wyjechać do Torunia na odprawę komend terenowych tej 

organizacji, na której miały być omówione warunki współpracy. W tym dniu aresztowano 

sztab komendy oraz m.in. kom. PAP Wyrzysk mego kolegę Dakowskiego, któremu 

przekazano nasze warunki. Dakowskiego zamęczono w Bydgoszczy jako mającego kontakty 

na kom. Słowikowski vel Jastrzębski, vel Jarzębowski (uniknął aresztowania wtedy, lecz 

później, a może wcześniej) stał się agentem gestapo. Obserwowałem działalność 

„Słowikowskiego” od 1942 r. nie znając go zresztą osobiście. Robił wrażenie dyletanta i 

miernoty (co podpadało i jego bardziej wyrobionym wojskowo podwładnym uważającym go 

za ignoranta w sprawach wojskowych). Organizacja ta rozrosła się, gdyż dużo ludzi garnęło 

się do walki podziemnej a przyjmowano do niej „jak leci” (bardzo duży odsetek kobiet). Z 

chwilą przejścia „Grota” (Słowikowskiego) na usługi gestapo organizacja ta stała się b. 

niebezpieczna, gdyż członkowie otrzymali zadanie nawiązywania kontaktów z AK i działając 

w dobrej wierze zagrażali bezpieczeństwu AK. Słowikowski kupował ludzi szafując 

stopniami kapitana i majora (dyplomy z pieczęciami DOK VII), otrzymywali je często ludzie, 

którzy nie wąchali prochu. Imponował naiwnym ubieraniem się w mundur gestapowca i 

jeżdżeniem samochodem gestapo. Ostrzeżenie komendy AK swoich szeregów przed tą 

organizacją było uzasadnione dowodami jego współpracy z gestapo. Wydał w ręce gestapo 2 

oficerów AL. z GG, mających nawiązać kontakty w Lipnie, przekazał gestapo listy paruset 

członków PAP, którzy zaczęli go podejrzewać (przyszedł raz z lasu do wsi 

ucharakteryzowany za spadochroniarza - łącznika z Londynu). Na podstawie dostarczonych 

Sądowi Wojskowemu dowodów winy „Biały Grot” został skazany na śmierć. Wyrok 

wykonano w Toruniu, gdyż w Bydgoszczy był zbyt strzeżony.

Rozkaz Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego o podporządkowaniu wszystkich organizacji 

wojskowych Armii Krajowej nie został na Pomorzy wykonany sensu stricte.

Przyczyny:

1) słaby stan zakonspirowania działalności tych organizacji

2) organizacje te nie były często wojskowymi a administracyjnymi i politycznymi

3) w organizacjach tych tylko część nadawała się do walki zbrojnej (duży procent 

eingedeutsch)

W 1943 i 1944 r. organizacje te z wyjątkiem PAP zostały podporządkowane Komendzie AK  

-jako całoście - tj jak BCH w GG. Wcielone do AK było tylko harcerstwo, „Szare Szeregi”. 

W ten sposób AK, będąc bez porównania najsilniejszą organizacyjnie i liczebnie organizacją, 

zajmowała nie tylko hegemon i styczne stanowisko na Pomorzu, ale dysponowała siłami 

wojskowymi innych organizacji. Pod koniec wojny wszystko organizacje zostały b. 

nadwątlone przez wywiezienie ludzie na roboty związane z budową umocnień obronnych. 

Sieć organizacyjna AK ucierpiała najmniej (w podokr. zachodnim) dzięki systemowi
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dublowania dowództw (k-dt zastępczy) i sieci łączności. Ubytek w stanach liczb, jednak 

nastąpił, gdyż żołnierzy którym zerwano kontakty z dowództwem nie można było wliczać do 

stanu. W ostatnich dniach okupacji większość zabranych na roboty powróciła. W meldunkach 

do k-dy okręgu podawało się tylko stan kadry do ddcw sekcji włącznie. Tak podawano stany 

liczbowe wszystkich. Po powstaniu warszawskim wstrzymałem zaprzysiężanie najniższych 

„stójek” (?). Podokręg toruński werbował nadal. Wobec dezaktualizacji planu „Burza”, moim 

zdaniem zwiększanie liczby żołnierzy AK nie miała sensu, tym bardziej, że nie mieliśmy tyle 

broni aby uzbroić nawet 10% stanu. Kadry dowódczej było w podokręgu zachodnim około 5 

tyś., w Bydgoszczy 1200 os. (żołnierzy nie zaprzysiężonych dalsze 5 tyś.)

Bydgoszcz - „Dwór”

Dnia 3 lipca 1942 r. gestapo aresztowało komendanta inspektoratu bydgoskiego ZW Z por. 

Jasińskiego ps. „Kuno”. Ten zasypał m.in. naczelnika warsztatów kolejowych kpt. Fr. 

Hoffmanna, komendanta garnizonu bydgoskiego. Jasiński „nie zasypał” wszystkich, Hoffman

- nikogo. Gdy sprawa aresztowań ucichła i nie należało się spodziewać dalszych akcji 

gestapo - rozpoczęto od nowa organizację sieci inspektoratu i garnizonu. Komendantem 

Inspektoratu został mianowany Zygmunt Szatkowski „Wiesław”. Dla przyspieszenia 

odbudowy sieci AK w Bydgoszczy pion Delegatury Rządu ODR (Lipsko nowicki) przesunął 

do AK ze swoich szeregów Józefa Eichstaedta i mnie. Eichstaedt „Mikrus” został oficerem do 

specj. poruczeń i prawą ręką Wiesława. Duże osiągnięcia inspektoratu wynikały z współpracy 

tych różnych od siebie temperamentem ludzi. Wiesław, patriota, płomienny trochę romantyk; 

Mikrus trzeźwy realista, świetny konspirator. Początkowo pracowaliśmy zespołowo: 

Wiesław, Mikrus, Ewa (Urszula Klunder) kom. WSK i ja. Gdy otrzymałem nominacje na k- 

dta garnizonu z zadaniem zorganizowania sieci organizacyjnej, głównie w oparciu o 

podwładnych kom. Hofmanna, których miałem odszukać - wydało mi się to paradoksem. 

Znałem osobiście kolejnych do wojny komendantów Garnizonu Bydgoszcz: Thomee i 

Przyjalowskiego. To byli generałowie, a ja nie miałem kwalifikacji na ich adiutanta. Na 

Pomorzu - w czasie okupacji - było jednak tylko dwóch starszych oficerów, kolejnych 

komendantów okręgu i to Ostrichansky „Aureliusz” i Pałubicki „Janusz” oraz dwóch 

kapitanów. „Na bezrybiu i rak ryba” - za mianowaniem mnie komendantem garnizonu 

przemawiało to, że miałem duże znajomości wśród absolwentów wszystkich męskich 

gimnazjów, w mieście - młodszych oficerów i podchorążych oraz pewne znajomości wśród 

powstańców Wielkopolskich i starszego harcerstwa. Te znajomości wynikały stąd, że w 

latach 1937 i 1938 byłem szefem części młodzieżowej Zakonu Krzyża i miecza, założonego 

przez kpt pilota Władysława Polesińskiego. Była to organizacja apolityczna, elitarna mająca 

na celu odnowę morale społecznego, głównie przez przykład jednostek, bądź wybitnych, bądź 

sprawujących ważne funkcje społeczne. Organizacja ta była najsilniej reprezentowana w 

wojsku lecz również działała w aparacie państwowym i społecznym (w Bydgoszczy m.in. v. 

starosta i v. prezydent) oraz w publicystyce.

Po wtóre pochodziłem z rodziny znanych w tym czasie działaczy społecznych i 

gospodarczych. Ojciec był prezesem Koła Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy, stryj

- z braku reprezentantów władz - pertraktował w sprawie kapitulacji Bydgoszczy we 

wrześniu 1939 r. Pozostali stryjowie rozwijali polską spółdzielczość (wypierając wpływy 

organizacji niemieckich). Ojciec i jego trzej bracia, nie licząc kuzynów, zostali zamordowani 

w 1939 r. Fakt ten budził zaufanie do mnie.

Otrzymałem szkic organizacyjny garnizonu, określenie zadań i wziąłem się do roboty.

Jak się okazało - praca ta wymagała dużej inicjatywy i odpowiedzialności, gdyż instruktaż z 

szefostwa sztabu był bardzo skromny. Wziąwszy poprawki na sposób myślenia odpowiedni
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do moich 24 lat - ustaliłem zasady i formy postępowania. Bardzo ważnym problemem była 

odpowiedzialność oraz zapewnienie ciągłości działania do momentu decydującego (wówczas 

powstanie) a dwa za bezpieczeństwem ludzi. W metodach działania istotny był dobór 

komendantów podległych komórek organizacyjnych, a więc ludzi najdojrzalszych (wśród mł. 

oficerów i podchorążych), pozbawionych hura patriotyzmu, a przede wszystkim osobistych 

ambicji, bowiem interes osobisty, kariera, często znajduje się w kolizji z interesem sprawy. 

Komendanci wszystkich ogniw organizacyjnych uważali się za pełniących obowiązki - 

łudziliśmy się, że w odpowiedniej chwili Komenda Główna przyśle odpowiednich 

doświadczeniem dowódców.

W zasadzie żołnierze WP nie byli zdemobilizowani - dowodził Wódz Naczelny. Jednak ja 

traktowałem żołnierzy AK tak jak ochotników a nie wcielonych przymusowo do wojska. Stąd 

i stosunek do podwładnych był pozbawiony wszelkich cech dyscypliny zewnętrznej tj. 

objawów dyscypliny koszarowej. To, że współorganizatorami byli moi koledzy 

uniemożliwiało mi \stosowanie form „hierarchicznych”. Stworzyło to w rezultacie dyscyplinę 

nie wymuszoną a więc nie zawodną w środowisku osób, którym nie zależało na robieniu 

kariery wojskowej. Przy doborze najbliższych współpracowników kierowałem się ich 

przydatnością a przede wszystkim cechami charakteru, jak odpornością psychiczną i 

zdeterminowaniem. Te prywatne wynurzenia - nie mają większego znaczenia, lecz na 

sukcesy - (walka bez strat) złożyła się właśnie tego rodzaju współpraca, nie zawsze 

odpowiadająca ogólnym wyobrażeniom o systemie organizacji wojska. Ochotnicy wiedzieli 

dlaczego wstąpili do AK a więc nie należało bawić się z nimi w wojsko i stwarzać dystans 

między szarżami. Zaufania do dowódców nie wymusza się drylem. Ten styl pracy odpowiadał 

rezerwistom, mniej może oficerom i podoficerom zawodowym. Organizacja powstawała 

„systemem koleżeńsko - rodzinnym”. Koledzy wciągali kolegów, ci swoich itd. Również 

nawiązywanie kontaktów z terenem poza Bydgoszczą opierało się na krewnych, kolegach, 

czy dobrze znajomych osobach. Jasnym jest, że nikt nie zaproponował wstąpienia do AK  

ludziom mniej znanym lub znanym lecz nie nadającym się do konspiracji wojskowej. 

Zachowania tajemnicy przynależności przestrzegano ściśle.

Zadania

Zadaniem nr 1 było zorganizowanie sieci organizacji terenowej. W pierwszej fazie 

organizowano tzw. szkielety hierarchiczne do komend rejonów. Ten etap trwał - z uwagi na 

warunki miejscowe - znacznie dłużej niż w GG. Jeszcze w 1942 r. w większości powiatów 

organizacja poza te ramy nie wyszła. Gwałtowny rozwój przypada na lata 1943 i 1944.

2) - Najczulszą stroną organizacji konspiracyjnej była łączność. Poza ogólną siecią łączności 

komendy okręgu - wszystkie ogniwa organizacyjne tworzyły swoją łączność w dół i w górę. 

Urządzenia łączności to „skrzynki pocztowe”, punkty kontaktowe, centrala łączności przez 

łączników, później łączność radiowa a w terenie inspektoratu sztafetowa. Istniała też 

zapasowa komórka łączności - osoba nie działająca aktualnie, która miała adresy i hasła dot. 

z-ców komendantów terenowych. W Bydgoszczy szefem łączności garnizonowej był 

Brukwicki a po nim Raszewski.

Grupa harcerzy, która prowadziła łączność była wysoko oceniania przez kom. garnizonu.

3) Wywiad - Specjalnie dobranych ludzi, głównie z punktu widzenia prowadzenia wywiadu 

w związku z zatrudnieniem (pracą) przekazano komórce wywiadu inspektoratu i na tym 

kończył się ich związek z siecią organizacji garnizonu. Poza tą specjalistyczną komórka 

wywiadu - prowadzenie wywiadu „okazyjnego” obowiązywało wszystkich żołnierzy AK.
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Informacje przekazywano siatce specjalistycznej i drogą służbową w górę. Dotyczyły one 

głównie informacji o stanie ruchu wojsk (kolei) oraz inform. z Emehrungsamtu z 

Heeresverpflegungsamtu oraz informacji dot. przemysłu zbrojeniowego.

4) Wojskowa Służba Kobiet. Zorganizowała ją  „Ewa” - Urszula Klunder a po jej 

aresztowaniu prowadziła „Bogna” - Helena Szajkowska. Ja byłem przeciwny wciągnięciu 

kobiet w tę niebezpieczną męską dziedzinę - wojnę i dlatego ustaliłem granice rozwoju tej 

służby pomocniczej maxim. do 10% stanu AK. W Bydgoszczy na dz. 1.01.1945 było 60 

WSK plus 40 harcerek plus 50 SMP. Ograniczenia ilościowe wpłynęły na to, że poziom tej 

organizacji był wysoki. Zasadnicze zadania to: zorganizowanie służb sanitarnych, plany 

organizacyjne szpitali personelu pielęgniarskiego. Farmaceutki gromadziły zapasy 

opatrunków, leków narzędzi chirurgicznych (w które obficie zaopatrywały oddziały 

partyzanckie). Prowadzono przeszkolenie kobiet w zakresie działania sióstr Czerwonego 

Krzyża. Utworzono rejonowe ekipy szpitalne. W dziedzinie łączności WSK dostarczało 

kurierek, szkoliło radiotelegrafistki, organizowało skrzynki pocztowe i punkty kontaktowe - 

rozmównice. Dział kwatermistrzowski dostarczał kwater „nie zalegalizowanym”, zaopatrywał 

je w minimum żywności. Dział opieki społecznej prowadził opiekę nad rodzinami 

aresztowanych, dziećmi w obozie w Potulicach, organizował zapasy żywności do paczek 

więźniów itp. Dział kancelarii - szkolił szyfrantki, maszynistki i współpracował z grupą 

legalizacji (dostarczanie blankietów urzędów i zakładów pracy i pieczęci (oryginalnych) itp.). 

Duże zasługi WSK oddała prowadząc wywiad osobowy tj. dotyczący interesujących nas osób

- mimo, że komórki wywiadu w WSK nie było. W życiu konspiracyjnym wueskawianki były 

ważnym elementem i załatwiały wiele spraw, z którymi mężczyźni nie mogli się uporać. 

Komendantki terenowe podlegały k-dtom terenu AK z tym, że miały własną drogę służbową 

do K-dy Okr. i własną hierarchię.

Służby wojskowe AK były ważnym czynnikiem rozwoju AK. Istotną działalność prowadził 

jednak pion zasadniczy - bezpośrednio bojowy.

Zadania kom, rejonu obejmowały:

a) dokładne „rozpracowanie” swego terenu, rozmieszczenie punktów ważnych strategicznie w' 

walkach ulicznych, zakładów produkcyjnych, posterunków policji, biur organizacji 

politycznych oraz opracowanie różnych wariantów walk, dojścia, wycofania, dokładne 

poznanie miasta i lasów okolicznych.

b) przeszkolenie wszystkich w zakresie dowodzenia na stanowisku o szczebel wyższym niż 

stanowisko zajmowane a więc mł. oficerów i podchorążych (otrzymali w 1944 r. nominacje 

na ppor.) - na dców kompanii i batalionu (of. zawodowi). Na dowódców kompanii szkolono 

również starszych zawodowych oficerów. Na dowódców plutonu szkolono dców drużyn 

(kaprali), na dców drużyn - st. strzelców i strzelców, na dców sekcji - strzelców i młode 

roczniki. Roczniki poborowe szkolono w zakresie posługiwania się bronią ręczną, 

ubezpieczenia itp., harcerzy - strzelania a przede wszystkim w zakresie orientacji w terenie, 

łączności i zwiadzie. Szkolenie dotyczyło działania piechoty i trudno wyszczególnić 

wszystkie elementy szkolenia.

c) prowadzenie cichego sabotażu stałego i powszechne zarażenie sabotażem 

współpracowników w miejscach pracy. Wskazywanie newralgicznych punktów w procesach 

technologicznych, wytwarzanie materiałów i wyrobów służących celom wojskowym.
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Wykradanie planów, instrukcji konstrukcyjnych, technologicznych, schematów, próbek 

materiałów. Wykradanie broni i amunicji oraz budowa przez każdy rejon zamaskowanych 

ziemianek w lasach w' pobliżu przewidywanych zrzutowisk. Sabotaż w formie zwolnienia 

tempa pracy, niszczenia materiałów, uszkadzania maszyn itp. musiał być tak 

przeprowadzony, aby autorzy uszli uwadze Niemców (nie budzenie ich ostrożności). Większy 

sabotaż jak np. dwukrotne wysadzenie nitrowni w fabryce prochu (najważniejsza faza w 

procesie produkcji) wykonała specjalna grupa sabotażowa inspektoratu w sposób nie budzący 

podejrzeń sabotaż. Sabotaż w Osowej Górze doprowadził do przeprowadzenia śledztwa raz 

jeden z wynikiem negatywnym.

d) prowadzenie ogólnego wywiadu i

e) utrzymanie sprawnej łączności, obejmującej również stały nasłuch wiadomości z BBC 

Szkolenie telegrafistów oraz prowadzenie kancelarii (szyfrowanie, powielanie) połączonej w 

kom. legalizacji było zcentralizowane.

Garnizon bydgoski

Podzielony był na 6 rejonów dzielnicowych, terytorialnie zgodnych z posterunkami policji, 

oraz rejonów wydzielonych jak: „Kolej”, Fabryka prochu w Dągowie.

Rejony dzieliły się na placówki terenowe. Istniały też placówki wydzielone w zakładach 

przemysłu zbrojeniowego - na lotnisku i magazynie amunicji w Osowej Górze. Placówki 

wydzielone miały bezpośrednią łączność z komendą garnizonu, placówki w mniejszych 

zakładach łączność z komendami rejonów. Liczebność rejonów w początkach 1943 r. 

wynosiła kilkudziesięciu żołnierzy kadry (pluton) w 1944 r. taką ilość miały placówki. 

Liczebność Polaków w Bydgoszczy (nie eindeutschowanych) wynosiła 35 - 40 tys. osób. 

Ilość zdolnych do walki była mniejsza niż przeciętna z uwagi na duży przymusowy a i 

„dobrowolny” odpływ młodszych roczników (niewola, wywóz na roboty, wyjazd do GG). W 

ruchu podziemnym było zaangażowanych około 10% ww liczby.

Rozwoju i ciągłości działania nie przerwały aresztowania komendy inspektoratu w końcu 

marca 1944 r. Wierzyliśmy, a nawet mieliśmy pewność, że Wiesława, Mikrusa, Ewę czy E. 

Wrzesińskiego - gestapo nie złamie. Baliśmy się raczej o ich życie. Ja uniknąłem 

aresztowania ostrzeżony przez młodziutką siostrę Wiesławę. O parę minut spóźniłem się z 

powiadomieniem Wrzesińskiego. Powiadomiona przeze mnie „Ewa” - U. Klunder mogła się 

uchronić przed aresztowaniem, lecz bała się, że zaaresztują rodzinę i powróciła do domu. Dla 

niej aresztowanie nie było już niespodzianką.

Przyczyną aresztowania było rozszyfrowanie przez Niemców meldunku do K-dy Obszaru 

Zachodniego - znalezionego podczas aresztowania (w drodze) szefa łączności okręgu 

(„Willy” - G. Olszewski). Do dzisiaj nie wiadomo czy „wsypał” (nie miał śladów pobicia).

Ja dlatego że wysłano za mną listy gończe a również dlatego że pracując pewien okres czasu 

jako monter „Siemensa” (pracowałem nam zmianą instalacji telefonicznej w 

„Polizeiprasidium”) byłem znany wielu policjantom z widzenia (list gończy była to fotografia 

z danymi osob. na odwrocie) - musiałem na pewien czas Bydgoszcz opuścić. Komendę 

garnizonu zdałem „Lechowi” (Bronisław Sonnenfeld).

„Pawłowi” (Alojzy Suszek) poleciłem nawiązać kontakty z komendantami obwodów. Obaj 

byli komendantami rejonów od 1941 r. (1942 r. ?). Paweł od 1.IV. 1944 r. oficer 

organizacyjny inspektoratu Bydgoszcz. Konwojowany przez „Marka” (Henryk 

Szymanowicz) - niezwykle ofiarnego łącznika między k-dą inspekt. Bydgoszcz a „Danem” 

organizatorem partyzantki tucholskiej, (a później oficer do poruczeń specjalnych szefa
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łączności K.O. - „Marty”, później z-ca d-cy oddziału partyzanckiego „Świerki”) - 

wyjechałem do Borów Tucholskich do „Dana”. Tam otrzymałem rozkaz przeanalizowania 

możliwości rozwoju i określenia planów oraz terenu działania oddziałów a jednocześnie 

pełnienie funkcji k-dta inspektoratu bydgoskiego. Z „Pawłem” szefem organizacyjnym 

inspektoratu miałem stałą łączność przez Jakuba a ponadto bezpośrednią, gdy „Paweł” 

przyjeżdżał do oddziału Jedliny. Wyżej wymienione aresztowania nie wpłynęły na naszym 

terenie hamująco na rozwój AK w latach 1943 / 1944.

W podokręgu „Jary” nie rozbudowano sztabu. W inspektoracie w czasie mojej bytności w 

Borach Tucholskich szefem organizacyjnym i zastępcą komendanta był „Paweł”. Gdy on 

objął komendę Inspektoratu , nie było szefa organizacyjnego. Przewidywanym (na wszelki 

wypadek) z-cą kom. insp. był B. Musiał , gdyż K-dt garnizonu „Lech” dysponował 

większością sił inspektoratu i zaabsorbowanie w pracy kom. garnizonu było i tak już bardzo 

duże (stanowisko to powinien pełnić człowiek nie pracujący zawodowo).

Szefem Kom. najważniejszego dla mnie wydziału łączności tak w inspektoracie jak i w 

podokr. był „Jakub”. - Leszek Biały (później szef V okręgu w Inspektoracie objął „Kuba” 

(Maciej Krzyżanowski). W łączności znajdowała się komórka legalizacji, funkcje 

kancelaryjne pełniły WSK-wianki.

Wydziały - (podległe szefowi sztabu okręgu)

I. organizacyjny (person, lagaliz., mob.)

II. wywiad (specjalistyczny) sieć wyodrębniona podl. bezpoś. szefowi

III. operacyjny (szkoleniowy)

IV. intendentura wojskowa

V. łączność z k-dą podokr. i inspektoratów

VI.

W drugiej połowie 1944 r. kiedy komendantem inspektoratu bydgoskiego był już „Paweł” 

(dlatego szczegóły są mi mniej znane) nastąpiła reorganizacja sieci organizacyjnej garnizonu. 

AK w Bydgoszczy była tak liczna, że podzielono miasto na 4 rejony - odpowiedniki 

obwodów. Komendantami tych obwodów byli: I. Henryk, II. Zygfryd, III Romek i IV. 

Jakubowski (nie pamiętam już jak biegły linie podziału i komu podlegały b. duże i ważne 

rejony jak koleje, Branau, ani nazwisk komendantów. W tym czasie zostałem mianowany 

komendantem podokręgu i garnizon przestał podlegać mi bezpośrednio). W sztabie kom. 

garnizonu szefami służb byli:

I. „Wiktor”, „Jawor” - organizacyjny - z-ca komendanta

II. Roch (Figurski ?)

III. Zygmunt (prawdopodobnie Fr. Bogusławski)

IV. Andrzej

V. Konrad

VI. Grzegorz

Harcerstwem opiekowała się W. Bociek (Szare Szeregi B. Mroziński).

D-cą oddziału dywersyjnego był „Wicek” (Szyperski), zast. Henne. Z meldunków kom. 

garnizonu pamiętam pseudonimy „Józef" (w rejonach) Jan, Tadeusz, Adam oraz nazwiska L. 

Nowak (Bielawski), Kędzierski (kolej). Byli to ludzie „ważni” w pracy garnizonu. Szefem 

łączności wewnętrznej garnizonu po T. Brukwickim wysłanym do prac fortyfikac. był Z. 

Raszewski.
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Komendantami WSK (W Bydgoszczy ściślej niż w rejonach związani z kom. zwierzchnią 

WSK) były U. Klunder, później po jej aresztowaniu kom. inspekt, bydgoskiego a następnie 

podokręgu „Bogna” _  h . Szajkowska.

Spore trudności w 1943 r. nastręczało „okiełznanie” harcerzy, zorganizowanych chyba od

1940 r. Głównym zadaniem AK w naszym okręgu było przygotowanie kadry dowódczej do 

powstania a po powstaniu warszawskim - do dywersji

Aby nie szkodzić rozwojowi AK należało jej nie dekonspirować przez prowadzenie głośnych 

akcji. Działaliśmy bezszmerowo z takim skutkiem, że Niemcy do końca nie mieli 

wyobrażenia o wielkości i znaczeniu tej organizacji oraz jej zasięgu. Wydałem zakaz 

kolportażu prasy podziemnej (nieproporcjonalnie mały efekt w stosunku do ryzyka). Nie 

pisano nic na murach, nie demonstrowano istnienia. Starsi przyjęli to z uznaniem, młodzież 

nie. Wiara w zwycięstwo sojuszników Polski była powszechnie ugruntowana (szczególnie po 

przystąpieniu do wojny USA) i niepodważalna. Nie trzeba było słów otuchy. Nieprzerwane w 

ciągu 3 lat stałe akcje partyzantki tucholskiej były jedynym lecz skutecznym środkiem 

propagandy polskości.

Należało się liczyć z tym, że aresztowania i represje okupanta w przypadku ujawnienia 

działalności AK wpłynęłyby deprymująco na społeczeństwo, które drogo zapłaciło za akt 

samoobrony we wrześniu 1939 r. Harcerzom, kąpanym w gorącej wodzie, nie wystarczał 

powszechny cichy sabotaż, kompromitowanie bonzów NSDAP (dzięki informacjom Polek 

służących u nich), itp. Marzyli o akcjach jak na Kuczerę (tu Rux). Tak więc, uważając że 

chłopców nie należy zbyt narażać - wojna to sprawa mężczyzn - żądałem bezwzględnego 

posłuszeństwa. Harcmistrz, mając kontakty z Szarymi Szeregami w Warszawie (przez Cyma i 

Ziętka) chciał dla harcerzy szerszego pola działania.

Niechęć do efektownych a mało efektywnych, kalkulowanie szans opłacalności, prowadzenie 

akcji „bilansu strat i zysków” były krytycznie oceniane w szefostwie sztabu okręgu. Janusz 

(k-dt okręgu) zgadzał się ze mną, że nie mając szans wygranej nie wolno szafować życiem 

ludzkim a zbędne, nawet wygrywane, potyczki mogą szkodzić wygraniu wojny.

W organizacji AK stosowano system trójkowy. Podstawowym ogniwem był pluton.

Pluton szkieletowy przez zaprzysiężenie następnych z kolei trójek stawał się plutonem 

pełnym, zawierającym znów 3 plutony szkieletowe itd.

Po powstaniu warszawskim zawiesiłem zaprzysięganie nowych trójek, które jednak mimo to 

działały, kierowane przez „werbownika” żołnierza zaprzysiężonego.

Nie było broni ani szans na jej otrzymanie a dalsze zwiększanie stanu w' zasadzie 

zapewniającego już dowodzenie całością było zbędnym ryzykiem tym bardziej, że nie było 

już perspektyw powstania a na masową nawet dywersję było ludzi za dużo. Pseudonimami 

były imiona przybrane („z bierzmowania”). Żołnierze AK nie mieli wobec Niemców 

demonstrować swojej polskości. Komendanci terenowi nie powinni zajmować się sprawami 

zwiększającymi ryzyko aresztowania np. handel żywnością kartami odzieżowymi itp. 

Garnizon bydgoski, jak również inspektorat bydgoski, były najlepiej zorganizowanymi 

komórkami terenowymi AK na Pomorzu - chociaż obwody może liczebnie nie największe. W 

Bydgoszczy - po wywiezieniu na roboty przyfrontowe - było około 1200 żołnierzy kadry. Po 

powstaniu warszawskim wstrzymałem dalszy rozwój tj. zaprzysiężanie dalszych trójek lecz w 

każdej chwili można było podnieść stan liczebny ewidencjonowany do 5 tyś. (wraz z 

organizacjami przyłączonymi). Najlepiej zorganizowanym obwodem w inspektoracie 

bydgoskim był obwód Wyrzysk (k-dt Benedykt Musiał), dalej Sępólno. Najsłabiej 

zorganizowanym był powiat bydgoski z którego wsi prawie że wyparto Polaków.
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Podokręg Zachodni Bydgosko - Gdański „Jary”

W Il-m półroczu 1944 r. Komendant Okręgu obsadził „etaty” komendantów podokręgów. 

Miało to związek z ewentualnym podziałem Pomorza na wypadek zatrzymania Armii 

Radzieckiej na Wiśle (granica podokręgów) dla „nabrania oddechu” (jak w przyp. 

Warszawy). W podokręgu bydgoskim najlepiej zorganizowany i najsilniejszy liczebnie był 

inspektorat bydgoski (w nim Bydgoszcz), następnym z kolei inspektorat Chojnicko - 

Tczewski w którym w Il-im półroczu 1944 r. wydzielono podinspektorat Tczewski. 

Najsłabszy, mimo ogromnych wysiłków kom. inspektoratu, był inspektorat Morski, 

obejmujący tereny działalności rozbitego „Gryfu”. Aresztowania członków TOW zgasiły 

zapał niedobitków nie członków do działalności konspiracyjnej. Szkielet organizacji 

terenowej AK rozrósł się w sieć komórek lecz były to komórki słabe. „Gryf’ zablokował tu 

rozwój AK w 1942 i 1943 r. (dla nas ważnym było to, że teren jest zorganizowany). 

Wewnętrzne rozróbki komendy „Gryfu” i złe zakonspirowanie doprowadziły do rozbicia tej 

organizacji i spowodowały ogromne trudności w zorganizowaniu terenu od nowa. Tak ten 

niezwykle ważny bo przybrzeżny inspektorat nie był w pełni sprostać zadaniom, które miały 

go oczekiwać (na wypadek „Burzy”).

Ostrożność działania w dwóch pierwszych inspektoratach - od początku wdrożonych do 

bezszmerowej działalności - zdała egzamin. Na dobrą jakość konspiracji wpłynęło nie tylko 

ukierunkowanie odgórne lecz predyspozycje Pomorzan (zabór pruski) do cichej walki z 

Niemcami, wykształcone w ciągu pokoleń. Pomorzanie żyli wśród Niemców i nauczyli się 

ostrożności. Komendantem insp. Chojnicko - Tczewskiego był „Dan” (Guss), podinspekt. 

Tczewskiego „Sobol” (Szalewski) - najlepiej zorganizowany obwód Tuchola, Świecie - 

Kom. inspekt. Morskiego „Antoni” - „Juhas” (Jarecki). Pełniącym obowiązki insp. 

Pałuckiego (należącego teryt. do okr. Poznań) był „Leliwa” (Śledziński).

PARTYZANTKA

W zasadzie partyzantka nie miała szans istnienia a istniała dlatego, że ludziom, którym 

groziły wyroki, woleli zginąć w walce niż być zatłuczeni w gestapo. Tu (w zależności od 

rodzaju walki) mieli szansę na walkę z okupantem a nawet możliwość (niewielką) przeżycia. 

Partyzantka liczyła średnio 100 ludzi - stale ginęli jedni i przybywali nowi. Nie miała ona 

szans na zrobienie większych nieprzyjacielowi z braku odpowiedniej broni i środków 

wybuchowych, gdyby jednak rozpoczęła otwartą walkę zginęłaby w przeciągu miesiąca. 

Zadaniem partyzantki - w tych warunkach - było stałe nękanie Niemców wypadami po 

żywność, broń, prowadzenie sporadycznych krótkich potyczek z żandarmerią (krótkich 

dlatego, że w razie oderwania się od n-pla, w ciągu godziny sąsiednie posterunki i 

jagdkomando dokonałyby okrążenia)

. Komenda Okręgu sądziła, że należy rozszerzyć działania partyzantki i je zaktywizować. 

Dan, porucznik czasu wojny (pierwszy awans w okręgu z poza of. sztabu), organizator 

partyzantki i najlepszy znawca tego zagadnienia , nie był w wojsku przed wojną i dlatego nie 

był zbyt pewny swoich racji - „minimalizacji akcji na rzecz przedłużenia okresu działania”. 

W tej sytuacji w początku kwietnia 1944 r. otrzymałem zadanie dokładnego zbadania 

możliwości działania partyzantki tym bardziej, że przeciw tezie Dana występował b. bojowy 

d-ca oddziału „Świerki” - Grab. Po dokładnej analizie przedstawiłem „Januszowi” wnioski, 

pokrywające się z linią taktyki Dana.

Najpoważniejszym osiągnięciem partyzantki stała się strona „propagandowa” - wojna 

nerwów. Oddziały, nie raz rozbite na drużyny, dokonywały dużych ilości „akcji” i dzięki 

ruchliwości stwarzały pozory istnienia wielokroć większych sił. Niemcy z kolei tendencyjnie
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wyolbrzymiali ilości potyczek, gdyż parę tysięcy żandarmów jagdkomando i innych 

pomniejszych czuło się tu bezpieczniej niż na Ostfroncie. (Były przypadki, że policmajstrzy 

wiedzieli mniej więcej gdzie są obozy partyzantki i nie rozpoczynali akcji likwidacyjnych, 

wiedząc że przed likwidację partyzantki podcięliby gałąź na której siedzieli). Te parę tysięcy 

tu dekujących się żołnierzy odciążały fronty. To wiązanie nieprzyjaciela było wtórnym 

efektem działania partyzantki. Głównym było niepokojenie władz tym, że na terenie Rzeszy 

działa nie dająca się zlikwidować partyzantka. Jagdkomando zorganizowano po naganie 

udzielonej przez Hitlera odpowiedzialnym za utrzymanie ładu na Pomorzu - oraz zmiana 

postępowania miejscowych Niemców, niepewnych czy nie dosięgnie ich karząca ręka za złe 

traktowanie Polaków. Akcje partyzantki rosnące w legendy (o gen. Danie) sprawiały wiele 

uciechy Polakom a w sąsiedztwie lasów łagodziły obyczaje germańskie. Partyzantka ułatwiała 

życie. Niemcy nie mówili już o partyzantach „banditen” tylko partizanen, bo rekwirowano 

tylko świnie, broń myśliwską, amunicję, plecaki, czasem koce czy buty, lecz nigdy nie 

rekwirowano kosztowności czy zegarków i pieniędzy. Niemcy wierzyli też, że wyroki były 

sprawiedliwe. Karą chłosty czy spaleniem mienia osobistego karano: w pierwszym przypadku 

za znęcanie się nad Polakami w drugim za użycie broni przeciw partyzantom.

Kompleks Borów Tucholskich jest bardzo duży. Łączy się na północy z lasami kaszubskimi, 

na południu bydgoskimi. W lasach leżały wsie, częściowo zamieszkałe przez Niemców. W 

większych wsiach były silne posterunki żandarmerii (kilkunastu do kilkudziesięciu osób). Z 

leśnictw wywieziono polskich leśniczych do Rzeszy a na nich miejsce sprowadzono 

Niemców. Obszar borów pokrywała gęsta sieć dróg bitych, linie i przesieki stale starannie 

bronowane. O miejscu pobytu oddziałów partyzanckich decydowały woda i mech. Nie można 

budować obozu bez wody podskórnej do której można się dokopać (do 6 m). Brzegi rzek i 

jeziora były stale patrolowane przez jagdkomando. Duży kompleks zagajników tzw. 

„Abisynia” był terenem bez wody w więc nie przydatnym. W mchu, szczególnie siwym, w 

okresie suszy ślady odciskały się jak w śniegu. Przemarsz oddziału tworzył ścieżkę inną niż 

ścieżki wydeptane przez zwierzynę. Po pewnym czasie dookoła obozu tworzyły się „szosy”. 

W czasie marszu ważniejszą funkcję niż szperacze spełniali zacieracze śladów. Środki 

lokomocji to rowery. Na nich wożono wory mąki, kasz, cukru oraz zabite świnie i 

przenoszono się szybko w odleglejsze miejsca. Partyzanci działali w nocy - dlatego obławy 

urządzano o świcie. Do walki w dzień dochodziło najczęściej w wyniku „agresji” 

nieprzyjaciela. Duże obławy, angażujące kilka tysięcy żołnierzy nieprzyjaciela, wynikały z 

bliskości zwiększonego poligonu SS w miejsc. Lipusz, Brusy, Rekowo, Komorzyn. Mniejsze 

obławy prowadziły połączone siły Jagdkommando - policji - wissowców z pospolitym 

ruszeniem cywilnych Niemców. Ukrycie oddziału i walkę z wielokrotnie przeważającym 

nieprzyjacielem ułatwiało to, że Bory były w przeważającej mierze tysiącem zagajników w 

których nie było nic widać na odległość kilku kroków. W walce z bliskiej odległości broń 

śrutowa była lepsza od karabinu. Niemcy próbowali rozpoznać obozy poprzez patrole 

lotnicze, jednak lasowcy byli mistrzami w maskowaniu.

Pierwszy oddział partyzancki utworzył DAN (Stefan Guss), nauczyciel ukrywający się od 

1939 r. z grupek „ukrywaczy”. Oddział był wtedy słabo uzbrojony. Stąd prowadził tylko 

akcje obronne, poza wyprawami po żywność do bauerów i gości niemieckich. Najlepszym 

elementem ludzkim byli leśniczowie i kłusownicy, którzy w morzu zagajników „kropla w 

kroplę podobnych do siebie” - nigdy nie błądzili. Zakładało się, że partyzanci będą 

przewodnikami skoncentrowanych tu oddziałów AK. Gdy oddział „Świerki” wzrósł do siły 

plutonu, Dan zwrócił się do KO o przysłanie dowódcy. Grab i Świerk zrobili z oddziału 

prawdziwe wojsko. Por. Grab odznaczał-się b. dużą odwagą i miał niezwykły autorytet (że 

można mówić, że był kochany). Świerk był znakomitym szkoleniowcem. W początkach
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kwietnia 1944 r. zaczął tworzyć Dan drugi oddział „Jedliny”, którego dowódcą był „Dąb” 

(Jan Sznajder). Oddziały miały między sobą łączność i nieraz współpracowały ze sobą.

Na Kociewiu „Sobol” J.Szalewski utworzył z lasaków (?) oddział „Szyszki” i który w 1943 r. 

przeszedł do AK . Oddział ten działał nieco odmiennie niż poprzednie, ale podobnie jak tamte, 

w zależności od potrzeb scalał się rozbijał na samodzielnie działające drużyny. Partyzanci 

„Świerków” i „Jedlin” zawsze „mieszkali” w lesie nigdy na wsiach (aby wsi nie narażać). 

Starzy partyzanci jak Michał (Nelke) przez szereg (5) lat bardzo rzadko spotykali z bliska 

ludzi z poza oddziału. Najtrudniejszym okresem był okres śniegu, który uniemożliwiał (ślady) 

poruszanie się. Oddział żył wtedy zapasami nagromadzonymi w jesieni. W lecie bardzo 

często zmieniano miejsce pobytu raz z powodu śladów, drugie z powodu zlokalizowania 

miejsca przez nieprzyjaciela. Oddziały na wypadek rozproszenia miały mateczniki z zapasami 

żywności (mąka, mięso w konwiach od mleka), gdzie przeczekiwały gorące dni. Partyzant 

walczył tym co zdobył i żył tym co zarekwirował Niemcom (dostawy granatów i amunicji z 

Osowej Góry były niewystarczające). Na podstawie ilości zabranych świń - Niemcy określali 

ilość partyzantów na wielokrotnie większą niż rzeczywista. Oddział Jedliny w lecie 1944 r. 

był miejscem pobytu komendanta okręgu „Janusza” a do listopada 1944 r. mp. k-dta 

podokręgu „Jary”. Łączność komendy z terenem była zabezpieczona przez zaplecze Dana 

oraz szefa łączności Jakuba. Kuba w lecie 1944 r. był prawie cotygodniowym gościem w 

oddziale. Opiekę lekarską sprawował dr Gdaniec z Bydgoszczy, prostsze rany jak przestrzały 

leczono we własnym zakresie. Chorobą „zawodową” był szkorbut do czasu znalezienia 

środków zaradczych. Ogromne znaczenie dla partyzantki miało „zaplecze partyzanckie”. Nie 

było ono potrzebne jako baza żywnościowa czy kwaterunkowa, gdyż oddziały były zupełnie 

niezależnie od wsi pod tym względem. Ważna była łączność (przerzuty ludzi) a przede 

wszystkim zwiad.

Wywiad zaplecza partyzanckiego nie miał powiązań z wywiadem ogólnym czy 

specjalistycznym a z Danem i d-cami oddziałów partyzanckich (wyjątek rozpoznanie 

położenia wyrzutni V - w Wierzchucinie). Zdobywał on (wywiad) informacje o 

przygotowaniach do obław, wskazywał miejsca koncentracji sił nieprzyjaciela i zamierzone 

akcje żandarmerii. Zebranie materiałów stanowiło mniejszą trudność niż przekazanie 

wiadomości w terminie stale zmieniającym mp. oddziałom, które w tych warunkach musiały 

przejąć inicjatywę łączności. Istotne było zachowanie ostrożności. Nocami pilnowały wsi 

patrole żandarmerii, „nachtwachty” wiejskie a szczekanie psów informowało o tym, że ktoś 

chodzi po godzinie policyjnej. W dzień duży procent mieszkańców Niemców z łatwością 

kontrolował ruch we wsi. W przypadku podejrzeń czym uzasadnionym - „własowcy” umieli 

wrzucić do domu w czasie wieczerzy wiązki granatów (Dąb może podać szczegóły i 

przypadku). Informacje podrzucano więc w określonych miejscach w lesie . Osobiste 

kontakty były raczej rzadkie. A wielokroć częstsze były „odwiedziny” łączników z 

Bydgoszczy, przywożących prócz poczty komendy, leki. mapy, amunicję, sprzęt radiowy itp. 

Raz dla zaopatrzenia wydziału opieki społecznej i kwater - oddział Jedliny skonfiskował 

przewożone do gminy karty żywnościowe. Opis potyczek, stoczonych przez oddziały 

partyzanckie, przygotowują: Dąb - Jan Sznajder. Soból J. Szalewski i Marek Szymonowicz. 

Partyzanci nie znali nazwisk kolegów (chyba że się przed partyzantką już znali). Nie zawsze 

można było ustalić nazwiska poległych.

Bardzo niebezpieczne warunki działania wpływały na zmianę psychiki (b. często ludzie 

siwieli), specjalnie na ludzi z miasta. Dowodzenie wymagało prócz kwalifikacji wojskowych 

b. dużego instynktu wodzowskiego i autorytetu. Tu dowódca musiał wczuwać się i liczyć się 

ze stanem psychicznym żołnierzy i wpływać na niego. Najbardziej wiązał żołnierzy z 

oddziałem fakt nie szafowania życiem żołnierzy oraz to, że zawsze oddział zabierał ze sobą (a 

wycofaniem b. szybkim) swoich rannych). Zasada „ostatnia kula dla siebie”, o której
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słuszności wszyscy byli przekonani nie była w zasadzie stosowana, mimo to nikt żywy w ręce 

wroga się nie dostał. Dan, ja, d-cy i łącznicy, przewożący materiały kompromitujące np. 

granaty ręczne, mieli ampułki z cjankiem potasu. Opowiadał mi „Ksawery”, że świadomość, 

że ma wszyte ampułki z cjankiem pozwalała mu bez obaw, że nie wytrzyma (bo miał ostatnie 

wyjście w cjanku), znosić tortury w gestapo. Najdotkliwiej odczuwali partyzanci brak 

amunicji, granatów, nie mówiąc już o minach itp. Poległym partyzantom, których mogiły 

zamaskowane trudno było by odszukać, nie postawiono grobu nieznanego partyzanta (tylko 

część nazwisk ustalono). Ich rodziny nie otrzymały satysfakcji, nawet w postaci wzmianki o 

ich walce i śmierci. Znacznej pomocy Danowi udzielali kom. obw. Tuchola - Wilk oraz 

Swiecie (Żuk i Rusałka). Duże obławy nie były niebezpieczne. Ryk dziesiątek ciężarówek z 

wojskiem obudziłby nieboszczyka. Otaczano określony rewir (np. 1 ha * 1 km) b. gęsto 

okopanymi karabinami maszynowymi i dla przeczesania wpuszczano w rewir gęstą tyralierę.

Trudną do rozwiązania sprawą było ustalenie dowództwa dla wszystkich oddziałów 

partyzanckich. Działały one w dość znacznych od siebie odległościach, zupełnie 

samodzielnie, tak że utrzymanie łączności z stale zmieniającymi miejsce pobytu oddziałami 

przez same oddziały było bardzo trudne. Oddziały działały na terenach innych inspektoratów 

tak więc ich podporządkowanie kom. inspektoratu nie było sensowne. W drugiej połowie 

1944 r. k-dt okręgu „Janusz” podporządkował dców oddziałów partyzanckich komendantowi 

podokręgu „Jary”, który miał zresztą najlepszą sieć łączności. Dowódcy oddziałów 

partyzanckich nie pełnili innych funkcji (fizyczna niemożliwość z uwagi na łączność). Dan 

przejął inspektorat po przekazaniu oddziału Świerki - Grabowi. Sobol pełnił funkcję kom. 

inspektoratu (z-ca Markowski) - po rozbiciu jego oddziału. Szef sztabu J. Chyliński podaje 

pseudo dców oddziałów jako kom. obwodów - po prostu te najbardziej wiązały mu się w 

pamięci z danymi obwodami (pisał o tym po 30 latach) - jako komendant podokręgu prostuję 

te omyłki.

Łączność

W warunkach pracy konspiracyjnej z wszystkich służb najważniejszą rolę spełniała łączność. 

Bez niej nie mogła istnieć organizacja ani w stanie organizowania ani później w fazie 

zorganizowania. Każda komórka organizacyjna tworzyła łączność w dół i odrębną w górę. 

Łącznikiem między tymi drogami łączności był komendant komórki (oraz jedna osoba 

„zapasowa” mniej aktywna w' działalności konspiracyjnej) (org. sabotaż, wywiad). 

Niezależnie od tej sieci Komenda Okręgu miała swoje zapasowe punkty łączności w 

siedzibach komend inspektoratów. Komenda podokręgu miała zapasową w obwodach. Służba 

łączności działała poprzez:

1) szefów i łączników łączności obwodu czy garnizonu - skrzynki kontaktowe i punkty 

spotkań (rozmównice)

2) kurierów łączności w górę - skrzynki poczt. itp.

3) łączność sztafetową (rowerową)

4) łączność kolejową

5) łączność radiową

Łącznicy działali na terenie miasta czy powiatu.

Kurierzy jeździli po „obcym” terenie. Była to praca niebezpieczna, gdyż często jeździli ludzie 

„spaleni” na lewych dowodach (zalegalizowanych obejmował przymus pracy a polskich 

pracodawców nie było). W garnizonach i obwodach istniały centrale łączności, która 

dowodził szef. Do niego dostarczano rozkazy z komend garnizony czy obwodu dla
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poszczególnych rejonów - z rejonów tą drogą do centrali przekazywano meldunki. Praca 

łączników była domeną harcerzy. Ruchliwość młodzieży nie była tak podpadająca specjalnie, 

gdy łączników „ubezpieczały” dziewczęta, np. prowadziły skrzynki poczt. Łączność kolejową 

zapewniali kolejarze (w tym środowisku najmniej było Niemców). O sprawności łączności 

sztafetowej świadczy to, że meldunek wysłany obiegiem rano po „obejściu” wszystkim kom. 

obwodów dwóch inspektoratów - wrócił następnego dnia wieczorem. Kurierzy rowerzyści 

musieli mieć jakieś dowody uzasadniające ich przejazd (często jako malarze, dekarze itp.) 

Praca łączności, głównie kurierek, wymagała dużego przygotowania tak łączników jak i 

skrzynek pocztowych. Najwartościowsze były powiązania rodzinne.

„Za mojej pamięci” szefem łączności okręgu „i 11 i” (?) (pseudo używane w Bydgoszczy) G. 

Olszewski, później od 1944 r. „Marta” - H. Gruetzmacher, po jego śmierci - od połowy 

września 1944 r. „Jakub" - Leszek Biały poprzednio szef łączności inspektoratu a potem 

podokręgu bydgoskiego. Jego prawą ręką był „Kuba” (M. Krzyżanowski) - ostatnio szef 

łączności inspekt, bydgoskiego. Tak Jakub jak i Kuba często przyjeżdżali do kom-dta 

inspektoratu a potem podokręgu bydgoskiego - miejsce pobytu oddz. partyzanckiego Jedliny. 

W łączności radiowej działał Leon i Marcel (Niezgodzki) oraz 1 jeniec wojenny Francuz i 1 

Belg. Szefem łączności WSK była Zuzanna Biała - przeszkolono tam kilkanaście 

telegrafistek i kilkanaście kurierek. W Garnizonie „Dwór” bardzo sprawnie działała garn. 

???? i ???? kierowana przez T. Brukwickiego później Raszewskiego.

Sprawami przerzutów uciekających z niewoli Anglików zajmował się „Kuba”. Ja byłem 

ustosunkowany raczej niechętnie do angażowania naszych kwater i punktów łączności i tak z 

trudem wygospodarowanych (w warunkach pomorskich) dla ludzi, którzy nic specjalnie 

ważnego nie mieli do spełnienia a ucieczkę traktowali jako sport.

Legalizacja

Legalizacja w związku ze specyficznymi warunkami (w urzędach tylko Niemcy) kulała do 

1944 r. Rozkręcił ją  Jakub - Kuba był fotografem. Zdobył on pośrednio po kilkanaście 

formularzy dowodów osobistych „Zennkart” trzeciej grupy narodowości niemieckiej oraz 

ausweisów „Pole”, oraz oryginalną okrągłą metalową pieczątkę z „gapą” i specjalny czarny 

atrament do wypełniania danych (najczęściej drogą analizy atramentu dochodzono do 

wniosku o prawdziwości dowodu). Do pełnego kompletu dowodów należał też dowód 

urodzenia na oryginalnym formularzu, oraz dowody pracy na formularzach różnych firm. 

Pierwszą pieczątkę zamówił „Marek” podając się za przedstawiciela firmy „Max Otto 

Freterling - Hoch und Tiefbau (In Strassburg ?) Zweigstelle In Bromberg” Do 1944 r. Polacy 

posługiwali się dowodami zatrudnienia.

Jakub zorganizował produkcję miniaturowych atlasów Borów Tucholskich (fotokopie 

sztabówek), których dane odczytywało się przez szkło powiększające. Na kserografach 

sporządzał również formularze meldunków mieś. o stanach liczbowych (dane szyfrowano). 

Dowody wystawione przez komórkę legał. Jakuba nigdy nie były kwestionowane przez 

Niemców, którzy nawet nie przypuszczali, że na terenie Pomorza istnieją fałszywe dowody. 

Było ich zresztą b. mało, gdyż akowcy żyjący na „nie legalnej stopie” nie stanowili promila 

stanu. Na lewych dowodach żyli: Pałubicki, Chyliński, Gruss, Gruetzmacher, Guss, Marek, 

Jadzia Derucka i ja - wszyscy poszukiwani i nie meldowani.

Grupa łączności radiowej prowadziła stały nasłuch wiadomości BBC, później stacji radia 

radzieckiego.
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Jakub i Kuba w ostatnim kwartale 1944 r. stale dostarczali materiałów wywiadu dla 

radiostacji grup zwiadu radzieckiego w Borach Tucholskich. „Kancelarię” prowadziły WSK- 

anki - maszynopisanie, szyfrowanie. Nikomu prócz szefa okręgu, nie wolno było tworzyć 

archiwów. Materiały po wykorzystaniu niszczono.

'AO

Wywiad

Odrębnie od sieci I-ki była organizowana na terenie okręgu sieć Il-ki. Meldunki z wywiadu 

powszechnego (I) otrzymywała II. na szczeblu inspektoratów.

W 1944 r. aresztowano dwóch kolejnych szefów wywiadu i to pierwszego „Stanisława” 

(Józefa Grussa - początek maja 44 r.) i ostatniego, jakiego znałem „Ksawerego” (Fr. 

Bendiga) Odrębność dwójki była tak dalece idąca, że w zasadzie nic o ich pracy powiedzieć 

nie mogę. My przekazywaliśmy Il-ce szereg informacji która ważniejsze badała lub żądała 

dalszych informacji na ten temat. Tam przekazywaliśmy też próbki materiałów jak benzyny 

syntetycznej (którą sam wywiozłem z lotniska), szkiców żądanych obiektów, informacji z 

podsłuchu telefonicznego i przeprowadzonego za pomocą centrali wzmacniaczy 

radiogłośników w gabinetach „szyszek” w Brahnau, pewnych rozmów prowadzonych w 

mieszkaniach bonzów partyjnych (inform. od służących Polek). Dwójce przekazano materiały 

dot. ładunków V pocisków zdalnie kierowanych, lokalizacji wyrzutni rakiet w Wierzchucinie 

wielkości produkcji DAG i innych rustungswerke.

Bardzo interesujące były informacje, które przekazywał mój młodszy kolega z gimnazjum 

(K.M) eindeutsch, pracujący w OKW. Informacje nie pochodziły z OKE, gdyż tam ważne nie 

były dla niego dostępne, lecz z domu męża jego ciotki, gdzie bywali arystokratyczni 

generałowie i admirałowie Wehrmachtu. Od niego też wiedzieliśmy jakie wrażenie czyni 

działalność partyzantki i co przedsięwzięto dla jej likwidacji. Od niego też pochodziła 

informacja o odprawie u Hitlera pewnych generałów (data, miejscowość, obecni), która 

przekazana z instytucją spotkania kilku z tej grupy z agentami wywiadu brytyjskiego (sprawa 

kapitulacji) posłużyła aresztowanemu „Stanisławowi” do spowodowaniu ataku gestapo na 

generalicję. Himmler miał „informatora”, którego zasadnicze dane były zgodne z prawdą 

(data. miejscowość, obecni) i rzucił więc podejrzenie na obecnych tam generałów. 

„Stanisław” nie przyznał się do AK lecz do współpracy z I.S.

Podejrzenia Himmlera deprymowały OKW i tak już widzące nadchodzącą klęskę. Dużo 

przydatnych materiałów dostarczył wywiad ogólny w drugiej połowie 1944 r. dot. szkiców 

budowy umocnień i pól minowych itp., oraz dot. stanu i ruchu wojsk nieprzyjaciela, 

przekazywanych wywiadowi radzieckiemu poprzez radiostację gru zwiadu. Wykorzystywano 

tu informacje obsługi stacji i kolei, Ernehrungsamtu (bazy żywnościowe dla stacjonujących 

jednostek) oraz dyspozycje komórki Heeresverpflegungsamtu, dalej informacje z lotniska. 

Informatorzy eingedeutsch z Wehrmachtu relacjonowali o bardzo pogarszającym się stanie 

uzbrojenia i wyposażenia wojska (spieszono piechotę zmotoryzowaną z braku samochodów, 

brak artylerii, słabe wsparcie lotnictwa, brak zwykłych karabinów). Zniszczenia dokonane w 

przemyśle wojennym Rzeszy przez lotnictwo alianckie oraz stałe i planowe wycofywanie się 

na froncie wschodnim, potem desant aliancki we Francji a przedtem niepowodzenia w Afryce 

i załamanie faszyzmu we Włoszech, wpływały deprymująco i na wojsko i na ludność cywilną, 

która tylko jeszcze przed Polakami taiła przeczucie zbliżającej się klęski. Zasługą wywiadu 

ogólnego jest to, że ocalało od zniszczeń wiele miast pomorskich, których plany obrony 

dostarczano Armii Radzieckiej, bądź przez radiostacje zwiadu, bądź bezpośrednio w czasie 

zajmowania terenów Pomorza. Ocalało też wielu żołnierzy radzieckich. Dzisiaj wie się tylko

o wkładzie harcerzy w zdobyciu Gdyni. Dostarczenie planów potwierdził gen. A.R. 

Nieśmiało potwierdza odbiór informacji radiotelegrafista z zwiadu przy oddziale
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partyzanckim Jedliny - pułk. Jegliński. Pozostali „zwiadowcy” twierdzą, że zdobyli materiały 

od ludności bezpośrednio (nie mając przecież z nią kontaktu). Za wykradzenie planów fabryki 

prochu w Bydgoszczy (Brahnau) aresztowano Małka, którego nalot ocalił od wykonania 

wyroku (zmarł 1978 r.) Z planami umocnień Gdańska aresztowano w' Tczewie por. Witolda 

Wojciechowskiego, of. do specj. poruczeń. Zginął w czasie śledztwa, nie zdradzając nikogo. 

Wywiad ogólny, dzięki masie informatorów rozmieszczonych na całym terenie, był bardzo 

szczegółowy, dlatego też trudno było Niemcom ukryć cokolwiek. W przypadkach 

ważniejszych dla ewtl. sabotażu nasilano wywiad. Kontrwywiad w wywiadzie ogólnym nie 

był stosowany. W naszej działalności od 1942 r. nie spotkaliśmy Polaków - agentów gestapo 

z wyjątkiem Słowikowskiego „Białego Grota”, niebezpiecznego dlatego, że dysponował 

rozległą siecią PAP, gdzie głównie przez kobiety starał się nawiązywać kontakty z AK. W 

inspektoracie morskim bardzo niebezpieczny był stale (i po wojnie) pracownik gestapo - 

Kaszubowski. Największe szkody przyniósł Niemcom cichy sabotaż. Bardzo trudno byłoby 

opisać jego efekty. Było to sypanie piasku w tryby gospodarczej machiny okupanta. Nad 

wcieleniem jej obrotów pracowało kilka tysięcy osób, w tym wielu spoza AK. W Brahnau 

(pod Bydgoszczą) uzgadniano metody sabotażu z utworzonym tu, z pośród kilkunastu chyba 

tysięcy krajan (?). Najpewniejszym sojusznikiem byli Serbowie lecz pracowali oni głównie 

przy robotach ziemnych. Współpraca z jeńcami Anglikami i Francuzami polegała głównie na 

przekazywaniu im systematycznie informacji z radia BBC, czasem przekazywano im odzież 

cywilną (ucieczki) i udzielano im pewnej pomocy w ucieczkach (Anglicy). Anglicy byli 

gotowi uczestniczyć w wyzwoleniu - warunek broń, której nie mogliśmy im zapewnić. 

Francuzom i Belgom - grupie kilkudziesięciu udzielono pomocy (zorganizowano ucieczkę) w 

ucieczce przy wyprowadzaniu ich przed Bydgoszcz. Jakub zorganizował ucieczkę więźniarki

- żydówki Marii Steigner (?), która spodziewała się wyroku śmierci (wywiózł Rozczyn).

W sabotażu wyróżniały się placówki: lotnisko, Osowa Góra, kolej naturalnie - po PAG 

Brahnau. Dokonywano go głównie w warsztatach naprawczych (zanieczyszczanie obszarów, 

np. w gaśnicach osi wagonowych powodowały pożary wagonów w dużej odległości od 

miejsca sabotażu, na lotnisku wydłużało się tok napraw, w magazynach amunicyjnych 

unieszkodliwiano pocisk, w DAG niszczono dużo masy prochowej w czasie „gotowania” 

Kipery i „prasowania” (walcowanie).

Dzięki sabotażowi też częściowo nie zdołali okupanci wywieźć wielu maszyn i urządzeń, 

chociaż zasadniczy wpływ miał szybki postęp Armii Radzieckiej. Poprzez kolej dokonywano 

też przerzutów ludzi spalonych. Przerzucano m.in. szefa sztabu Okręgu Poznań do GG - mjra 

Kurpisza.)

Większe akcje sabotażu specjalistycznego: np. wysadzenie nitrowni w Brahnau, zniszczenie 

części wyrzutni V w Wierzchucinie. Sabotaż był zawsze planowany i nie przeprowadzano 

większych akcji z własnej inicjatywy. Meldunki o możliwościach były analizowane. Brano 

głównie pod uwagę stopień zagrożenia represjami ludności cywilnej oraz sposób 

„pozorowania przypadku”.

????? w delegaturze rządu (?)

Prawdopodobnie z powodu trudności w warunkach konspiracji współpraca początkowo była 

b. luźna lub żadna. Najbardziej czynnym wydziałem delegatury na Pomorzu a jednocześnie 

najlepiej zorganizowanym. Była w tym niewątpliwie zasługa człowieka dużej klasy 

Lipskiego, który umiał dobrać sobie b. wartościowych ludzi. Ta nie masowa organizacja 

zachowała ciągłości działania i była dobrze zakorzeniona w terenie. Oddawała ona AK cenne
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usługi, informując o wsypach w terenie, łącząc z grupami terenowymi, które utraciły łączność 

„w górę" w 1942 roku dla odbudowy Komendy AK w Bydgoszczy przekazała „swoich 

ludzi". Współpraca między St. Nowickim ???? Ostwin - Malgascy a mną doprowadziła w

1944 r. do spotkania Pałubicki - Lipski, na którym ustalono zasady wzajemnych stosunków 

organizacji. Na okres „Burzy” przeniesiono podporządkowanie komendzie AK - Pomorze. 

Działalność Delegatury na Pomorzu a szczególnie ODR zasługuje na specjalne opracowanie. 

Działalność tej niedużej ilościowo a dobranej jakościowo grupy ludzi, kierowanej przez 

mądrego człowieka i wielkiego patriotę, może być wzorem dobrej pracy konspiracyjnej.

Mogę stwierdzić, że poglądy na kwestię odpowiedzialności za losy społeczeństwa Polskiego 

na Pomorzu oraz sprawy strategii i taktyki kierowania ruchem konspiracyjnym - Pałubickiego 

i Lipskiego pokrywały się. Ci dwaj ludzie obok ks. Wryczy byli najbardziej zasłużonymi 

ludźmi na Pomorzu, nie tylko w walce z okupantem, lecz również w trosce o ludność o jego 

żywą substancję w zasadzie o morale w tarciu z hitleryzmem i germanizmem.

Ks. Wrycza (kolega gimnazjalny Pałubickiego w Pelplinie - łączył Dan) i Lipski zostali 

odznaczeni Złotymi Krzyżami Zasługi i Mieczami (b. rzadkie odznaczenie na Pomorzu). Ks. 

Wrycza i po rozbiciu „Gryfa” był dla ludności kaszubskiej ogromnym autorytetem. Ks. 

Wrycza zobowiązał się do ogłoszenia apelu na okres „Burzy” o podporządkowanie się 

mężczyzn z tego terenu komendzie okręgu AK.

AK - przed wyzwoleniem

Pod koniec listopada 1944 r. AK w podokręgu „Jary” było mniejsze liczebnie niż w 

przededniu tego roku. Wpłynęło na to wywiezienie mężczyzn (dużego procentu) na roboty 

fortyfikacyjne oraz mój rozkaz o wstrzymaniu zaprzysiężenia następnych trójek (ludzie ci już 

pracowali dla AK) - związany z powstaniem warszawskim którego tragedia, moim zdaniem, 

przekreśliła plany powstania ogólnego. Na stworzenie dywersji siłą paru tysięcy ludzi - 

żołnierzy nie było dosyć. Nie było jednak broni. Początkowo liczyliśmy na zrzuty bądź z 

Anglii bądź od Berlinga. Łączności z Berlingiem ani Żymierskim pomimo propozycji 

kierowanych za pomocą kilku radiostacji zwiadu radzieckiego - nie otrzymaliśmy (Pałubicki 

znał Żymierskiego). Może stało się tak i lepiej, gdyż gdybyśmy nawet przeprowadzili 

powszechną dywersję (małe powstanie) to i tak bylibyśmy przegrani (wywóz na Sybir). W 

każdym razie w tym czasie odczuwaliśmy brak odpowiedzi na nasze propozycje (zrzuty - 

dywersja) za nieufność dowództwo AK d naszych planów względnie uznało ich za 

niepotrzebne.

Mając na względzie dobro Pomorza, należało dążyć do tego, aby na jego terenie nie 

zatrzymał się front a działania z tym związane nie zniszczyły miast , wsi i ludności. 

Przewożenie materiałów informacyjnych o liniach obrony niemieckiej oraz o stanie i ruchu 

wojsk - przekazanych tak z pomocą grup zwiadu radzieckiego (oświadczenie ppłk 

Jagielskiego), jak głównie bezpośrednio i bezimiennie w trakcie zajmowania terenu przez 

Armię Radziecką, znacznie przyczyniło się do ocalenia przed zniszczeniem miast 

pomorskich. Zmniejszyło też straty a przyśpieszyło przebieg zajęcia terenu przez Annię 

Radziecką.

Grupy zwiadu radzieckiego

W drugiej połowie 1944 r. otrzymaliśmy meldunki o likwidowaniu przez Niemców grup 

spadochroniarzy radzieckich. Natychmiast k-dci terenów objętych zrzutami (Bory) zostali
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poinformowani o konieczności krycia tych grup i kontaktowaniu ich z oddziałami 

partyzanckimi. Te grupy, którymi zaopiekowaliśmy się przeżyły i do końca mogły prowadzić 

swoją działalność (Bystroooki, który odłączył się od naszych oddziałów stracił wszystkich 

ludzi).

Gdyby na tym terenie nie było Armii Krajowej, zrzuty zwiadowców byłyby zupełnie nie 

celowe. W warunkach pomorskich (duże zagęszczenie Niemców) nie mieliby żadnych szans 

przeżycia a tym bardziej prowadzenia zwiadu. Co mogło zdziałać kilku ludzi, kryjących się w 

lasach nawet przy współpracy kilku ???? leśnych czy w ogóle ludzi nie zorganizowanych. 

Informacje obecne byłych dowódców tych grup (nieraz Polaków 2-giej kategorii), że 

informacje zdobyli przez współpracę z ludnością miejscową, są zupełnie nie poważne. Na 

terenie, gdzie nikomu nie wolno było się ruszać z miejsca - tylko bardzo rozbudowana 

organizacja mogła dostarczać informacji, które mogły mieć znaczenie.

Sprzeczne z logiką jest też stwierdzenie ww. grup, że ich przybycie ożywiło bojowe oddziały 

AK. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy radiostacji i łączności z nimi ograniczyłem akcję 

oddziałów partyzantki do minimum.

Oddziały zwiadu nie mogły prowadzić rozpoznania przez walkę - oczywisty nonsens - nie 

były też do tego przygotowane. Miały radiostację, broń osobistą (p.m.) i dużo pieniędzy. 

Jeżeli spełniały swoje zadania to tylko dzięki współdziałaniu z Armią Krajową. D-cy grup 

zwiadu początkowo podporządkowali się d-com oddziałów AK. W miarę zbliżania się frontu 

odseparowali się co dla większości było wyrokiem, gdyż bez pomocy oddziałów AK i 

zaplecza trudno było przeżyć nie mówiąc o tym, żeby coś zdziałać. W chwili wkroczenia 

Armii Radzieckiej jej jednostki otrzymywały informacje o obronie niemieckiej a więc gdzie 

są pasy obronne, jakie są siły nieprzyjaciela, którędy najlepiej przejechać (nie minowane 

drogi).

Dzięki tym wiadomościom i planom umocnień ocalało od zniszczeń wojennych kilka miast 

no i Gdynia. Informacji udzielano anonimowo - nie powołując się na Armię Krajową. 

Wiadomość o czynie harcerzy ???? (AK) rozeszła się dlatego, że przyznali się do tego w 

śledztwie UB. Ujawniony przez współpracę z oddziałem zwiadu radzieckiego oddz. 

partyzancki Jedliny - po kilku dniach wspólnych walk z oddziałami AK (dca wyróżniony za 

męstwo) został oddz. Jedliny na dawnej granicy rozbrojony i wywieziony na Sybir. Tak więc, 

ostrzeżenie, że wszystkie polskie jednostki uzbrojone nie działające z ramienia PPR mają być 

wywiezione w głąb ZSRR do lagrów sprawdziły się i słuszna okazała się decyzja o 

nieujawnianiu przynależności do AK.

Dowódcy kilkuosobowych grup zwiadu (w których znajdowali się b. żołnierze Wehrmachtu

- nie wiadomo czy Volks - czy Eingedeutsche) napisali tyle bredni na temat swej działalności, 

że jeżeli i inne „wspomnienia” wojenne mają też tyle związku z prawdą, to nie wierzcie w nic 

co o tym napisano.

Bydgoszcz opuściła niemiecka ludność cywilna w przeddzień Bonzowie partyjni a lepiej 

poinformowani zrobili to wcześniej wywożąc przed tym część mienia. Tysiące biedniejszych, 

nieznaczących , głównie starcy i kobiety, wyszli z miasta pieszo w śnieg i zawieruchę w 

przeddzień wkroczenia AR. Podobno większość z nich zamarzła w rowach przydrożnych. 

Wyprowadzono też więźniów w tym dużą kolumnę Żydówek z Brahnau i jeńców wojennych. 

Grupie kilkudziesięciu jeńców - żołnierzy francuskich i belgijskich zorganizowano ucieczkę 

w czasie przejścia przez miasto. Anglicy , których zresztą chyba jako jedynych traktowali
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Niemcy zgodnie z prawem międzynarodowym, w tej sytuacji nie chcieli korzystać z okazji. 

Trudno mówić o obronie miasta, gdyż kilka oddziałów Dzidków z Bandsturmu, własowców i 

garstki Węgrów miały tylko opóźniać marsz Armii Radzieckiej. W tej sytuacji Wiktor z-ca k- 

dta garnizonu uparł się przy tym, że własnymi siłami oswobodzimy miasto i dopiero 

przyprowadzony do mnie zrozumiał, że krok ten z militarnego punktu widzenia nie ma 

większego znaczenia. Przez analogię z obroną lewobrzeżnej Warszawy, lewobrzeżna 

Bydgoszcz może nie doczekać się pomocy radzieckiej a tymczasem jedna cofająca się 

niemiecka dywizja może zamienić miasto w gruzy. I rzeczywiście, mimo nikłej obrony, nie 

było nawet artylerii, natarcie radzieckie zatrzymało się na 3 dni na Brdzie. Oddział specj. 

otrzymał rozkaz utrudnienia wysadzenia mostów, inne - zajęcie lotniska i obronę przed 

zniszczeniem kilku obiektów w mieście. Działania te częściowo przyniosły efekty. Jak 

wszędzie tak i tu oddziały AR otrzymały przewodników oraz wiadomości o ostatnich ruchach 

większych jednostek (wszystkie wycofywały się).

Po kilku dniach jakiś silniejszy oddział niemiecki otarł się o Bydgoszcz i wysadził w 

powietrze magazyny na Osowej Górze. Żołnierze radzieccy w pośpiechy wycofali się z 

miasta. Na ludność padł strach. Prawie wszyscy ) z wyjątkiem naszego domu) zdjęli 

białoczerwone chorągwie. Radość z opuszczenia przed Niemców Bydgoszczy przytłumił 

nieco - widok armii oswabadzającej. Ludziom, przyzwyczajonym do schludnego w karnych 

kolumnach maszerującego wojska „rzeka, która płynęła głowa przy głowie ulicami na 

Berlin", ludzi odzianych w drelichy pod obszarpanymi płaszczami, obutych w większości w 

worki zawinięte sznurkiem, z mieszkami na plecach, przy tym w większości kosockich - 

ogarnęło zamieszanie. Żołnierze ci w dużych mrozach - spali na śniegu, zajmując mieszkań w 

dużej ilości niezajętych (po Niemcach). Ten hart i zapał z jakim żołnierze parli na Berlin 

budził podziw u ludzi obytych z wojną. Specjalnej gościny znużony żołnierz radziecki nie 

zaznał, ludziom kończyły się kartkowe przydziały, a ???? zarekwirowało wojsko. Po kilku 

dniach odpłynęła rzeka radzieckich żołnierzy frontowych a do Bydgoszczy wkroczyło wojsko 

polskie. Radość była ogromna. Byli między nimi i bydgoszczanie. Polscy żołnierze 

przytłumili ???? ???? dokonywano przez maruderów, którzy uważali, że na tym terenie (w 

czasie okupacji wcielonym do Rzeszy) mają prawo do swobody. Gdyż w ich świadomości 

Pomorze należało do Niemiec. Żołnierze polscy udzielili nam cennych bardzo wskazówek 

dot. stanowiska władzy radzieckiej i ludzkiej - do Armii Krajowej. Zresztą tysiące Polaków 

stanęło przed urzędnikami śledczymi ????. (T e fakty przemówiły i do tych żołnierzy AK, 

którzy sądzili, że komenda AK przesadza z ostrzeżeniami). Pytania dotyczyły przynależności 

do organizacji podziemnych. Akowcy nie przyznali się do przynależności do organizacji. 

Tysiące eindeutschowanych (III grupa) wywieziono do Rosji skąd nie wszyscy wrócili 

(wycieńczenie - tyfus).

Żołnierzom polskim przekazano wtedy „odkryte przypadkiem” zapasy opatrunków i leków 

zgromadzonych przez WSK oraz wskazano magazyny pod Bydgoszczą - nie zajęte przez 

Armię Radziecką. Frontowym żołnierzom radzieckim należało się cieplejsze przyjęcie - lecz 

ludzie bali się ich i ze względu na wygląd i dlatego, że nie znali języka rosyjskiego a ci 

nieliczni, którzy znali, nie chcieli się do tego przyznać (przeważnie ci, którzy uciekli z Rosji 

w czasie rewolucji). Drobiazgi psują teraz obiektywność oceny, a ???? też studziły zapały do 

oratorstwa.

Rozwiązania Armii Krajowej

Rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej został ogłoszony mniej więcej w czasie, w którym AK 

na Pomorzu straciła sens istnienia wobec wyzwolenia terenu. „Zarządzenie wykonawcze”
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drogą służbową przekazał Komendant Obszaru Zachodniego - Szczurek. Komendant Okręgu 

„Janusz” wydał ostatni rozkaz - rozwiązując AK na Pomorzu, w którym podziękował za 

spełnienie żołnierskiego obowiązku i polecił żołnierzom AK walkę z Niemcami w szeregach 

Wojska Polskiego (bez ujawniania przynależności okupacyjnej) oraz pracę nad odbudową 

administracji i życia gospodarczego Kraju. W tym rozkazie, jak zresztą w całej działalności 

Komendy Okręgu nie było słowa o polityce. Rozwiązania dokonał rząd polski w Londynie, 

uznawany za prawowity nie tylko w Kraju lecz przez inne państwa. W odczuciu 

społeczeństwa Rząd Tymczasowy, utworzony przez ZSRR reprezentował nie licznych w 

Polsce komunistów. Rozwiązanie AK zostało podyktowane interesami społeczeństwa. Miało 

zapobiec wewnętrznym walkom i mieszaniu w sprawy polityczne wojska. Obowiązek 

dopilnowania realizacji rozkazu spoczywał na komendantach podokręgów i inspektoratów. 

Należy przyznać, że żołnierze nie przyjęli nowej sytuacji entuzjastycznie. Poczynania 

przedstawicieli nowych władz (z których większość przeniosła się później do Izraela) i 

stworzenie atmosfery terroru przez UB (większego niż hitlerowski), budziły wśród ludzi 

obawy. Zanosiło się na wprowadzenie ustroju, w którym narzucone rządy przypadną 

mniejszości politycznej społeczeństwa. Na Pomorzu komunistów było zaledwie kilka procent

- część była w AK Bydgoszcz - (Tomaszewski). Społeczeństwo uważało, że zagrożona jest 

władza parlamentarna, religia (aresztowania nielicznych, ocalałych z pogromu hitlerowskiego 

księży), i niezależność. Wojsko nie mogło jednak wpływać na przebieg wydarzeń 

politycznych. Przygotowane do dobudowy administracji i życia gospodarczego organizacje - 

w sytuacji w której początkowo do władzy terenowej dorwały się szumowiny - nie 

przystąpiły do działania nie chcąc solidaryzować się politycznie z rządem lubelskim. W 

Bydgoszczy ukazały się odbitki artykułów prasowych z podaniem tytułu gazet, terminu, 

mówiące o tym, że Bierut, obywatel wolnego miasta Gdańsk, był skazany za szpiegostwo na 

terenie Polski na rzecz państwa ościennego. Gdy weźmiemy pod uwagę - ???? spowodowany 

ogołoceniem terenu z ludności, powszechne rabunki i gwałty dokonywane przez maruderów, 

mieszanie się do spraw wewnętrznych czynników obcych (częściowo uzasadnione) i ???? 

ustrojem total i stycznym, zrazu wiemy, że pomimo powszechnej radości z pobicia Niemca, 

sytuacja była bardzo napięta - tym bardziej, że postępowanie ówczesnej władzy było nieraz 

prowokacyjne w odczuciu społeczeństwa przywiązanego do legalizmu i liberalizmu. W tej 

napiętej sytuacji , w której w lasach na nowo tworzyły się oddziały zbrojne teraz już dla 

samoobrony przed maruderami ale i przeciwko „żydokomunie”, konieczni byli ludzie, którzy 

patrząc na dalszą odległość, wpływaliby uspakajająco na ogniska zapalne. Wiosną 1945 r. na 

teren borów ściągnięto kilka oddziałów z terenów północno - wschodniej Polski. Byli to 

ludzie spaleni na swoim terenie. Oprócz grupy Łupaczki i Kmicica z Lubelskiego, oddziały te 

respektując polecenie tut. Komendy AK rozwiązały się po otrzymaniu „lewych” dokumentów

i miejsc pracy. Kmicic ze swoją garstką zginął a Łupaczko mimo osobistej interwencji Dana i 

odcięcia go od zaplecza (nie wolno było im pomagać) działał jeszcze pewien czas. Łopuszko 

działał samodzielnie i nie miał żadnych kontaktów z górą. Zupełnie niesłusznie próbowano 

wileńskim akowcom imputować współpracę z nim. „Góra” AK wileńskiego bardzo 

negatywnie oceniała jego działalność.

Awanse i odznaczenia

Na przebieg zagadnienia awansów i odznaczeń rzutowały dwa czynniki.

1) Osobisty stosunek k-dta okręgu „Janusza”, który uważał że jedynie wybitnie zasłużonym 

można było je przyznać (np. w czasie powstania).

2) Stosunek kandydatów, którym nie zależało na „sławie” i którym przekonanie o słuszności 

sprawy starczyło do jak najlepszego wykonania obowiązku.
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Nie były one (awanse i odznaczenia) bodźcem, gdyż na nie nie liczono, były jednak dowodem 

uznania. Szanse ich otrzymania w większym stopniu zależały od pełnienia funkcji a więc od 

pola działania. Wyższe odznaczenia Krzyżami Zasługi z Mieczami otrzymywali najbardziej 

zasłużeni komendanci inspektoratów i obwodów dlatego, że od ich osobistego wkładu zależał 

poziom pracy danej komórki terenowej i większe było zaangażowanie osobiste - aktywność.

Pierwsze awanse w 1943 r. objęły Dana - jako organizatora i dowódcę oddziału 

partyzanckiego wraz z zapleczem obejmującym prawie cały teren Borów Tucholskich . 

Rozkazem z 11.11.1943 r. - KO Tartuk Nr. 113/?? (kom. AK w kraju był „Bor”) otrzymał z 

Kom. na Kraj awans na porucznika czasu wojny, gdyż nie był w wojsku ani nie kończył 

podchorążówki. Poza awansami z podchorążych na poruczników awanse otrzymywali tylko 

partyzanci.

W 1944 r. k-dt J. Pałubicki wyróżnił Krzyżami Zasługi z Mieczami kilkunastu b. aktywnych 

żołnierzy. W związku z rozwiązaniem AK sporządzono załącznik do tego rozkazu, 

obejmujący awansowanych (kilka osób) i odznaczonych. Załącznik ten nie miał być 

ujawniony aż do odwołania - ostatecznie po 25 latach. Było to uzasadnione tym, że już tym 

czasie odznaczenie AK na barometrze UB wskazywało na wroga ludu. O słuszności tego 

stanowiska mówi to, że trzej odznaczeni najwyższym tu odznaczeniem Złotego Krzyża 

Zasługi z Mieczami zostali przez UB wykończeni, mimo że żadnej wrogiej działalności nie 

prowadzili - po prostu byli „ważni” w AK.

Kryteria wnioskowania o odznaczenia były następujące: Order Krzyża V.M. oraz M.W. 

mogli otrzymać - V.M. tylko za wybitne męstwo wykazane w walce z bronią w ręku. 

Otrzymali je na Pomorzu śp Zdanowicz, śp Michał - Marta, dowódcy oddziałów 

partyzanckich Grab. Sobol, Dąb, Dan oraz ich zwierzchnik „Michał - Maciej”. W większości 

dowódcy ci mieli już Krzyże Walecznych.

Krzyże otrzymało 21 „żywych” partyzantów z oddziałów ww dowódców oraz kilku 

poległych partyzantów, ponadto kilku kurierów i kurierek (pamiętam Jadwigę Perucką, 

Jagielską z Torunia) oraz ci. którzy przeszli z honorem przez śledztwo w Gestapo i obóz 

koncentracyjny (Hoffman, Wiesław, Mikrus, Ewa /Klunder/, Wrzesiński i pośmiertnie 

Wojciechowski).

Złote Krzyże Zasługi z Mieczami mogli otrzymać oficerowie sztabów okręgu, komendanci, 

podokręgów, inspektoratów i wyróżniający się w każdym inspektoracie komendant obwodu. 

Prócz tego najzasłużeńsze akowianki na szczeblu inspektoratów i podokręgu. Srebne Krzyże 

Zasługi z Mieczami mogli otrzymać komendanci obwodów i wyróżniający się k-dci rejonów 

oraz zasłużeni w łączności. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali nie wyróżnieni powyższymi k- 

ci terenowi (naturalnie nie wszyscy) oraz żołnierze nie funkcyjni. Sporządzono trzy listy 

odznaczonych. 1) dot. osób znanych Komendzie Okręgu i jej bezpośrednio podległych. 

Figurowały na tej liście osoby działające również w 1941 r. i 1942 r. i nieżyjące. Lista 2) 

obejmowała podokręg toruński (nie było na niej odznaczeń VM gdyż tam nie było 

partyzantki). Lista 3) obejmowała odznaczonych w podokręgu bydgoskim. O ile mi wiadomo 

to listy te się nie przechowały (prawdopodobnie spalone w czasie aresztowań we wrześniu

1945 r.) Listy obejmowały odznaczonych wymienionych pseudonimami. Kom. inspektoratów 

mieli zestawienia pseudonimów z nazwiskami, dwa odrębne arkusze zestawiało się wg 

numeracji z liter alfabetu. Odtworzenie list było kłopotliwe (nie żyli Julian i Dan) specjalnie 

w grupie ???? jak również brązowego. „Wyżej” odznaczonych znałem osobiście więc tu nie 

było żadnych wątpliwości. Odtworzenia dokonano na podstawie wniosku z podokręgu 

bydgoskiego, na którym zaznaczono decyzję Komendanta Okręgu. „Wicher” - J. Chyliński - 

szef sztabu k-dy okr. ???? listy odznaczonych ???? przez niego jako komendanta okręgu.
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1) „Wicher” był szefem sztabu nie komendantem Okręgu

2) Większość odznaczeń była nie zgodna z ustalonymi kryteriami od których nie było uchyleń

3) Partyzantom nadano 21 a nie wszystkim

4) przeważająca ilość odznaczonych z podokręgu Toruń to osoby, których k-dt podokręgu 

Toruń nie znał.

5) ilość odznaczonych V.M. i Złotymi Krzyżami Zasługi była bardzo ograniczona (plus minus 

7 osób) a na liście sporządzonej przez ???? z podokr. Toruń a przesłanej do Warszawy przez 

Chylińskiego jest parokrotnie więcej.

6) Osoby wymienione często nie pełniły przypisywanych im funkcji.

Chyliński przysłał również zestawienia komendantów i obsady sztabu. Dotyczą one również 

(prawdopodobnie) osób pracujących w Delegaturze Sił Zbrojnych w której komendantem 

okręgu Bydgoszcz był Chyliński - nie było to jednak AK - w zestawieniu są błędy rażące. K- 

dtem inspektoratu bydgoskiego AK od połowy 1944 r. był Paweł, a przedtem ja. Pawła 

pominięto. Dalej szefem 11-ki do aresztowania był Ksawery. Chyliński temu zaprzecza (w 

materiałach p. Woźniaka są na to dowody - listy Michała - Marty do Ksawerego).

W zbiorze materiałów dot. AK na Pomorzu, będących w posiadaniu ???? znajdują się odpisy 

meldunków Kom. obszaru do ???? dotyczące okręgu Pomorza oraz nie wiadomo dlaczego 

brudnopisy (zazwyczaj palono) rozkazów Pałubickiego „Piorun” dot. części awansów i 

odznaczeń.

Po____________________________________ rozwiązaniu____________________________________ AK

Rozwiązanie AK nie zerwało nawiązanych kontaktów. Nikt nie miał prawa rozkazywać i 

każdy mógł czynić to co uważa za słuszne. Nie mniej jednak obowiązywało w pewnym sensie 

polecenie zawarte w ostatnim rozkazie. Wykonanie tego polecenia mieli dopilnować kom. 

podokręgów i inspektoratów a de facto również k-ci obwodów czy ich zastępcy gdy ci pierwsi 

poszli do wojska. Chodziło o to aby nikt nie nadużywał firmy AK do jakichkolwiek celów 

(głównie politycznych). Po tej linii rozwiązano nowo powstałe czy przybyłe oddziały luźne. 

Zapewniono też starostów, że ze strony b. akowców nie napotkają na żadne przeszkody w 

normowaniu życia. Było to zawieszenie skierowane przeciw tym którzy chcieli sprowokować 

„zajścia” dla podkreślenia ważności swego działania i tym którzy dążyli do konfrontacji sił i 

pokazania kto jest prawdziwym reprezentantem społeczeństwa. Po powstaniu warszawskim 

bardzo uściśliły się kontakty z Kom. Obszaru. Po wyparciu Niemców Komenda Obszaru 

przeniosła się do tego jedynego niezdekonspirowanego okręgu. Po rozwiązaniu AK - b.k-dt 

obszaru - Szczurek wraz z sztabem ludzi, którzy przyjechali na Pomorze, zaczął organizować 

Delegaturę Sił Zbrojnych. O ile wiem - zasadniczym zadaniem delegatury było „pełnienie” 

przedstawicielstwa Rządu w Kraju w okresie „okupacji radzieckiej”. Wojskową okupację 

terenu przez Armię Radziecką przewidywano znacznie wcześniej. Nazwa ta nie miała 

charakteru politycznego jak okupacja niemiecka. Celem było również przygotowanie do 

wyborów tj zapewnienie przeprowadzenia wolnych wyborów na wystawionych przez 

społeczeństwo posłów i zapobieżenie fałszerstwom. Oddanie 99,x głosów na listy ludzi 

nieznanych nie wydaje się możliwe. Na Pomorzu lewica mogła liczyć na kilkanaście procent. 

W kręgu ludzi Delegatury znajdowali się zwolennicy konsekwentnej walki z narzuconą 

dominacją lewicy. Liczyli się też z twardym postawieniem przez „Zachód” niepodległości.

Mnie zaproponował „Jan” Szczurek przejście do Delegatury z sztabem oraz podległymi kom. 

inspektoratów, obwodów i rejonów. Odmówiłem. Zaproponowano mi więc przekazanie 

kontaktów na ww komendantów. Obawiając się tego, że w Delegaturze mogą przeważyć
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wpływy ludzi twardo stawiających sprawę, którzy swój honor więcej cenili niż dobro 

społeczeństwa, zwołałem odprawę kom. inspektoratów i obwodów w pewnym opuszczonym 

pałacyku pod Wyrzyskiem. Na odprawę przybył ze mną przedstawiciel Kom. Obszaru. 

Przedstawiliśmy swoje racje, ja przeciw tworzeniu na bazie AK dalszej organizacji 

zagrażającej bezpieczeństwu ludności. On w sposób b. inteligentny i sugestywny przedstawił 

celowość obrony ustroju, który odpowiadał większości Polaków tj. parlamentarny a nie 

dyktatury proletariatu. Przy okazji przedstawiłem się jako komendant podokręgu tym, przed 

którymi występowałem dotąd jako jego adiutant (z uwagi na młody wiek). My wyszliśmy do 

parku a zebrani podejmowali decyzję. Po pól godzinie wyrok przesądzający o nie 

zaangażowaniu się podokręgu w konfrontację zapadł. W imieniu zebranych zabrał głos 

najstarszy rozwagą i wiekiem mjr Sęp (Specjalski). Podkreślił z jakim oporem oficerowie, 

którzy bezpardonowo walczyli o słuszność sprawy, dalej uznający rząd w Londynie za 

prawowite przedstawicielstwo narodu, uznali jednogłośnie stanowisko za prawidłowe, 

uczciwe i b. realnie oceniające raz szanse drugi raz „koszty5' społeczne konfrontacji sił. Na 

decyzję, jak się wyraził, wpłynęło to że i czas, w' którym pracowali z Michałem wyrobił mu 

autorytet. Jak widać łączność byłych akowców nie zasadzała się na stosunku wojskowym - 

rozkazu - lecz na wspólnej radzie.

Jedynie w Bydgoszczy - Chyliński i niejaki Oracz (przybysz) zdołali zorganizować poprzez 

Jawora większą komórkę Delegatury, składającą się głównie z zawodowych podoficerów 

którym sypnięto awansami i pieniędzmi. Opinio multiplet ratri una.

Za bardzo korzystne uważam to, że na terenie podokręgu (z wyjątkiem Juhasa) nie istniały 

sprawy finansowe. Nikt nie otrzymywał pieniędzy. Kurierki jeździły na własny koszt. 

Żyjących nie legalnie - nie zarabiających utrzymywali dający kwatery. Tylko w partyzantce 

wypłacano symboliczny żołd, który partyzanci częściowo zachowywali na pamiątkę, 

częściowo przegrywali w karty, gdyż nic za niego kupić nie mogli (to były grosze), dwa że 

partyzant nie kupuje. Na stałą pomoc dla rodzin aresztowanych gromadziła WSK środki we 

własnym zakresie. Były to datki, gdyż żadnych składek nie tolerowano. Były możliwości 

zdobycia pieniędzy, lecz wojsko się tym nie zajmuje (z miejsca by określono partyzantów 

jako bandytów). Chyliński dysponował pewnymi sumami z Komendy Obszaru lecz my z tego 

nie korzystaliśmy. Nie miał też grosza przy duszy Pałubicki - chociaż żył jak nędzarz (jak i 

ja). Odczuwaliśmy brak ubrań i bielizny - niedożywienie.

Urzędowi Bezpieczeństwa udało się jednak do DSZ Okr. Pomorze w' Bydgoszczy swego 

agenta - kpt 62 pp w Bydgoszczy - Miedzianowskiego, bliskiego kolegę z podchorążówki 

Chylińskiego. Sądzę, że on - kierowany - inspirował uaktywnienie działalności Delegatury, 

która w odpowiedzi na prowokacje UB (zamordowanie ks. Pacewicza areszt, przed kość. św. 

Trójcy, następnie zastrzelenie harcerza Pałubickiego, który7 szedł w pochodzie 1-majowym, 

przez Malowskiego z UB strzelającego z gmachu UB do kolumny i przypisanie tej zbrodni 

przez środki przekazu bandytom z AK i NSZ-ta) odpowiedziała prowokacjami (plakaty, 

wykonanie wyroku na b. k-cie inspekt, bydgoskiego - Jasińskim - itp.) akcji oddziału 

specjalnego, który dał nauczkę (nie zabijano) ludziom, którzy internacjonalizm, interesy 

klasowe i kariery przedkładali nad patriotyzm

Pod koniec sierpnia 1945 r. aresztowano w Bydgoszczy kom. okr. pomorskiego DSZ - 

Chylińskiego i później ok. 30 osób związanych z delegaturą (lub podejrzanych). 1 września 

45 r. w Oliwie aresztowano kom. okr. morskiego - Pałubickiego. 3 oficerów oraz łączniczkę i 

b. komendantkę WSK, która z delegaturą nie miała nic wspólnego. Ja zostałem aresztowany, 

gdy 1 września 45 r. wieczorem odprowadziłem do domu spotkaną w Sopocie Jadwigę
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Perucką, u której matki w Bydgoszczy ukrywałem się przez dłuższy czas. Nie byłem w 

Delegaturze lecz byłem poszukiwany tak jak i niektórzy inni komendanci komórek AK. Pod 

pozorem wzięcia prysznica uciekłem przez okno łazienki (I piętro) i zdążyłem ostrzec „Bacę” 

ppłk. Mateusza Korniaka, którego znałem z Bydgoszczy i wiedziałem, że pracuje z 

Pałubickim. W krótkim czasie nawiązałem kontakt z aresztowanymi i zorganizowałem im 

wzajemną łączność w więzieniu w Gdańsku. Następnie wraz z Bacą rozpoczęliśmy starania o 

przeprowadzenie rozprawy sądowej z udziałem obrońców. Wyciągnięcie z opresji 

oskarżonych w procesie Pałubicki i towarzysze nie było sprawą łatwą. Zajęło mi to półtora 

roku życia w b. nędznych warunkach. Wskutek przygotowania wspaniałej obrony adw. 

Retinger (?) (prezes Izby Adwokackiej), i Dąbrowski (przez M. Korniaka) - prokurator 

wycofał oskarżenie. Początkowo przeciągaliśmy śledztwo, aby doczekać się utworzenia 

polskiego sądu wojskowego. Okazało się zbyteczne, gdyż przewodniczył ubrany w polski 

mundur Rosjanin (polskiego pochodzenia) - ppłk. Piotr Parzeniecki, (sędzia mjr Adam 

Gajewski) wyjątkowo przyzwoity człowiek. O uwięzionych musiał starać się ktoś żyjący na 

legalnej stopie. Baca i ja byliśmy poszukiwani przez UB. Wobec tego Baca porozumiał się z 

„Radosławem” - Mazurkiewiczem w sprawie dodatkowego ujawnienia Okr. Morskiego. 

Sprawa doszła do skutku i w opóźnionym już terminie zaczęła działalność w Sopocie 

„Komisja Likwidacyjna b. AK”. Przewodniczył Baca lub ja, obserwatorem z ramienia Min. 

Bezp. Publ. był Scojusz (?). Starą drogą łączności zawiadomiłem, że ujawniając się mogą 

być poszukiwani przez UB. Ujawnili się k-dci inspekt, bydgoskiego, tczewskiego, garnizonu 

bydgoskiego, obwodu Wyrzysk itp., oraz ci ludzie zaplecza partyzantki o których wiedzieli d- 

cy grup zwiadu też zagrożeni aresztowaniem. W zasadzie ww. i inni nie mieli obowiązku 

ujawniania się, gdyż dotyczyło ono tych. którzy występowali przeciw władzy ludowej, a na 

Pomorzu oporu zbrojnego przeciw władzy nie było (podobno jedyne województwo - ani 

Łopaszko ani jego ludzie nie pochodzili stąd i nie mieli pomocy miejscowej ludności). 

Ujawnili się natomiast pewni członkowie dawnej Delegatury Sił Zbrojnych - od września 

WiN-u. Zwróciłem się w tej sprawie do komendanta na województwo bydgoskie Grussa. Ten 

nie dowierzał UB (częściowo słusznie, gdyż niektórych ujawnionych brano na przesłuchania), 

stwierdził jednak, że żadnej działalności opartej o przemoc lub zagrażającej ludności 

prześladowaniem nie będzie prowadził. Wkrótce po zwolnieniu ostatnich 5 aresztowanych 

oficerów z Delegatury (ok. 30 drobnych rybek wypuściło UB po procesie po 9 miesiącach) tj 

po odsiedzeniu 1.5 roku więzienia Pałubickiego, Chylińskiego, Paszoty, Andrzejewskiego. 

Chalamowskiego (UB nie wypuściło tych 5 uniewinnionych w I instancji; zażądało 

minimalnego wyroku odsiadki okresu śledztwa) na którego wydanie z dużymi oporami 

zgodził się przewodniczący sądu - przekonany o ich niewinności). Szef łączności obszaru 

Zachodniego „Szczęsny” (A. Piasecki) zasypał z własnej woli Win. Aresztowano Szczurka , 

Leskiego (szefa sztabu), komendantów wojewódzkich szczebli tej organizacji, m.in. Grussa. 

Skonfiskowano sprzęt radionadawczy i zawartość skrzynek w punktach łączności. Za pomocą 

jednej stacji, otrzymanej od zwiadu radzieckiego, o której nie wiedział Szczęsny, informacje o 

aresztowaniach nadał Niezgódzki były współpracownik Jakuba.

Na tym zakończyły się chyba próby oddziaływania na Pomorzu rządu w Londynie. Należy 

zaznaczyć, że ani Delegatura Sił Zbrojnych później Win nie kontynuowali działalności AK 

(wojskowej), lecz raczej Delegatury Rządu, chociaż w tej b. nielicznej organizacji działali 

oficerowie tak b. akowcy, jak i ci, którzy wracali z oflagów. Przy tej okazji można nadmienić, 

że powracającym pieszo w zimie 1944 / 1945 grupom oficerów zorganizowaliśmy noclegi i 

jakie takie wyżywienie, nie ujawniając z czyjej inicjatywy (WSK) prowadzi się taką opiekę.

Sprawy natury politycznej przedstawiam tu tak jak na nie patrzyliśmy w 1945 r. Uważaliśmy, 

że nowy ustrój zniesiono i oparto na bagnetach żołnierzy obcego państwa.
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Wnioski

Uczestnictwo w ruchu oporu było dobrą szkołą patriotyzmu a raczej jego sprawdzianem. 

Każdy narażał siebie i rodzinę na śmierć w torturach lub tortury i obóz koncentracyjny a w 

późniejszym okresie na przelanie krwi w walce orężnej. Patriotyzmu zresztą w tych czasach 

nie brakowało. Należało go tylko właściwie wykorzystać. Jedno było ważne - nie wystąpiły 

żadne antagonizmy, czy to polityczne, czy klasowe. Zróżnicowanie klasowe było zresztą 

niewielkie. Przytłaczająca większość ludności stanowiła tzw. „stan średni” rolnicy, 

rzemieślnicy, kupcy oraz dość dobrze sytuowani robotnicy (np. kolejarze) — katolicy. 

Wymordowanie najwartościowszych działaczy społecznych nie zdemobilizowało 

społeczeństwa a - chyba prawem reakcji - podniosło poziom patriotyzmu szerokich mas. 

Trzy jednak grupy wybijały się w walce podziemnej: powstańcy Wielkopolscy i ich dzieci, 

harcerze oraz niedobitki inteligencji. Trzeba przyznać, że nawet „eingedeutsche” (III gr) nie 

poszli na kolaborację z Niemcami, a nieliczne wypadki zdrady wystąpiły tylko na północy (z 

wyj. Słowikowskiego, którego zresztą organizacji PAP nie można uważać za współwinną 

trafili tam niewątpliwie ludzie, którzy chcieli walczyć z Niemcami o wolność Kraju i walczyli 

w dostępny im sposób).

Rachunek strat i zysków jest ciekawy. Zmobilizowano duży potencjał najwartościowszych 

ludzi. Nie wykorzystano go w walce bezpośredniej a jedynie w wywiadzie i sabotażu. Czy to 

właściwe, że nie wywołano powstania, czy szeroko zakrojonej akcji dywersyjnej - nie było 

broni. Dla naszego jednak sabotażu i wywiadu specjalnie wobec wykorzystania materiałów 

przez Armię Radziecką - warto było zorganizować się. Ocalało przez to dużo miast i wsi, 

dużo ludzi Polaków i obywateli Związku Radzieckiego. Dzięki sieci AK można było później 

wpłynąć na realistyczne ustosunkowanie się społeczeństwa wobec nowej rzeczywistości - 

społeczeństwa o b. niskim procencie ludzi o poglądach lewicowych. Skrajność poglądów i 

postępowania była obca ludności Pomorza. Dlatego też niestawianie oporu nowym władzom 

w realizowaniu ich nieraz niesłusznej polityki (walka z ????) zalecane przez ludzi, którym 

osobiście komunizm (z materializmem) były czymś wrogim oraz tych działających w NSZ 

czy WiN - było zrozumiałe. DO wyborów w 1946 r. uznawaliśmy za legalny rząd w 

Londynie.

Staliśmy już przed widmem zagłady narodu i nie wolno było dopuścić do unicestwienia się 

własnymi rękami. AK na Pomorzu dzięki dobrej konspiracji i sytuacji, że Polak Polakowi 

mógł wierzyć, poniosła niewielkie straty. Największe były one w partyzantce, ale tam też byli 

(?) ludzie skazani - oraz w sztabie okręgu i kole jego bezpośrednich kontaktów. Na promile 

strat składali się b. wartościowi i aktywni żołnierze AK, których rodzinom w warunkach 

powojennych niemożna było nawet wynagrodzić części straty przez publiczne uznanie ich 

bohaterstwa. Kto przeżył nagrodę otrzymał. Polska została odbudowana, głównie rekami 

byłych uczestników ruchu oporu. Naród żyje a w jakim ustroju to sprawa niewspółmiernie 

mniej ważna dla tych co o Polskę walczyli a nie o własne korzyści. Niektórzy b. akowcy 

czują pewien niedosyt uznania i zawodu. Pomimo dużego zaangażowania i ryzyka pracy 

akowcy byli traktowani jako wrogowie Ojczyzny, później traktowani podejrzliwie, a w końcu 

lekceważeni. Eindeutschowani doczekali się więcej słów uznania niż walczący w podziemiu.

I gdzie tu logika. Wielu przeszło prześladowanie, nikt z tych o których wiedziano że był w 

AK nie był traktowany w pracy obiektywnie (zawsze pieczątka AK utrudniała życie). 

Niektórzy żołnierze AK mają ciche pretensje do dowództwa, że nie zajęło się sprawą 

naświetlenia publicznego walki kombatanckiej. Dowództwo uległo jednak największym 

represjom i jego członkowie - po aresztowaniu - z trudem zdobywali b. skromne środki na 

utrzymanie rodzin. Nie ujawniający do dzisiaj swej przynależności stanowią przeszło 90%
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ogółu. Nieujawnianie umożliwiło im stabilizację życiową. Nie można pisać o ludziach, którzy 

nie wyrazili na to zgody a jak odnaleźć dziesiątki jeśli nie setki ludzi, których informacje 

złożyły by się na odtworzenie działalności AK. Ile warte jest pisanie o tym co było a nie jest 

w cenie. W okresie okupacji nazwiska nawet nikomu znane (nazwisko Janusza dowiedziałem 

się przypadkowo po wojnie) prócz bezpośrednich podwładnych - chociaż i to nie zawsze. 

Sławnymi byli ks. Wrycza i Dan w rejonie Borów Tucholskich. Po wojnie wśród b. akowców 

znanym się stało nazwisko Pałubicki. O działalności A. Schulza - Michała Macieja wiedzą 

tylko podkomendni do 2 stopnia w dół i parędziesiąt osób z Bydgoszczy (jak na warunki 

konspiracyjne o wiele osób za dużo). Nazwiska innych komendantów znają tylko 

podkomendni. I dobrze nam z tym, pełniliśmy obowiązek żołnierski i myśl o znaczeniu czy 

względach była nam zupełnie obca. W zasadzie nie odegraliśmy większej roli w wyzwoleniu 

Kraju, gdyż nie wiele może zdziałać armia bez uzbrojenia. Nie mniej fakt, że w bydgoskim 

ZBoWiD nawet 1% nie stanowią b. akowcy z naszego terenu, mówi o klimacie panującym w 

tej organizacji i odczuciu tego klimatu przez żołnierzy ruchu oporu.

Działalności AK na Pomorzu nie można porównywać z działaniem AK na terenie GG. Inne 

warunki narzuciły odmienny styl pracy. M.in. brak konkurencyjnej organizacji wpłynął na to, 

że tak ściśle trzymano się apolityczności, lecz również świadomość Pałubickiego, że nie 

można i nie warto bronić status quo ante nurtu sanacyjno - ozonowego. Po wojnie linia 

niezaangażowania w dziedzinie polityki wynikała też z tego, że nie było szans na zrzucenie 

opieki możnego protektora a doprowadzenie do konfliktu zbrojnego byłoby typowy'm liberum 

veto - konfederacja barska po raz wtóry - co w skutkach mogłoby doprowadzić do większego 

ograniczenia suwerenności. Mocarstwa zachodnie zgadzały się z tym, że Związek Radziecki 

musi mieć sąsiada b. pewnego czyli uzależnionego. Nie angażowanie się polityczne wynikało 

z realizmu i właściwej, jak się okazało ocenie możliwości. Nie potępialiśmy dawnych 

towarzyszy broni, którzy obrali drogę podyktowaną „honorem” - wierzyli w słuszność swego 

postępowania, chociaż niezbyt trzeźwo patrzyli w przyszłość narodu.

Poznań 8 maja 1978

Kto był komendantem Okręgu 7 „????”

Z meldunków organizacyjnych Komendanta Obszaru Zachód (studium Polski Podziemnej w 

Londynie) wynika, że po aresztowaniu k-dta Okr. Pomorze Ratajczaka (zm. 1940 r.) do końca

1941 r. nadzór na okręgiem pomorskim przejął z rozkazu K-dta Obszaru - kdr okręgu Poznań

- Ostrihansky.

Kom. Okr. i szef sztabu - vacat (meld. org. z 1.4.41) nadzór j.w.

110 meld. org. z 1.3.42 - K.O „Aureliusz” i p.o. szef szt. „Kamień” (?)

170 „ „ z 3.8.42 - K.O. „Aureliusz” i p.o. szef szt. „Kamień” (?)

190 „ „ z 9.42 - 3.43 - K.O. j.w. i szef sztabu „Kamień” (?)

2?? „ „ z 3.43 - 8.43 j.w. - po areszt. Aureliusza KO „Janusz”

Chyliński twierdzi, że w okresach „bezkrólewia” był czy pełnił funkcje 7) KO - i to 11.40 - 

12.41, 5.43 - 10.43 i 3.44-45 (szefem został w r. 43).

Nie jest to zgodne z treścią meldunków a ostatni termin jest nonsensem; w innym liście 

podaje, że jako szef sztabu nie wiedział o odznaczeniach nadanych przez Janusza.
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???? „????” ( Trojańczyk )

W drugiej połowie 1944 r. szef sztabu Chyliński „przesłał” z Torunia do Bydgoszczy do 

Komendanta Okręgu oficera przesłanego z GG „Fala”. Konwojował go Kuba (a właściwie do 

Torunia konwojowała „Maria” - Jadzia).

Fala otrzymał zadanie (może z nim przybył) objęcia szefostwa III (wydz. operacyjny) i 

przygotowania założeń do walki (powstańczej).

Fala oparł się na odgórnych założeniach i chyba zdezaktualizowanych wobec skutków 

tragicznego powstania warszawskiego. Plany - wobec braku zrzutów broni i sytuacji na 

frontach - wydawały się bezsensowne. Nie przygotował jedynego możliwego wariantu - 

zakrojonej na szeroką skalę walki dywersyjnej (warunek - zrzuty broni). Z podokręgu „Jary” 

współpracował z nim b. kom. insp. (I - III 44 Wyszogrodzki) łączność z KO utrzymywał 

„Kuba". Przeciw przekazywaniu tych opracowań w dół ostro wystąpiłem do szefa sztabu 

(stąd mat. dostarcz.), co spowodowało zgrzyty w dalszej współpracy. Po wojnie widziałem 

rozkazy w tej materii z podpisem Fala - Kom. Okr. Tego podpisu p. Komendant Okręgu - nie 

rozumiem.

Załącznik nr 1 do „Szkicu działaln. AK na Pomorzu” - aut. A. Schulz 

Mój życiorys wojenny

Przygotowaniem do wojny była służba wojskowa od ????. Ukończyłem kurs Podchorążych 

Rezerwy Piechoty przy XV DP w 61 pp w Bydgoszczy, później jako kapral podchorąży 

byłem dowódcą plutonu w 62 pp w bat. mjr Gniadka (?) w komp. kpt. Kiszkora. 

Budowaliśmy umocnienia w rejonie Pryszczyn - ????. Przed wybuchem wojny zostałem 

odkomenderowany do przeprowadzenia mobilizacji kompanii (liceum dyr. Zgodzińskiego) i 

przeniesiony do oddziału zapas. bat. płka Bema (z tego oddziału miał powstać pułk w 

Sandomierzu). Byłem oficerem służbowym pułku 62 w 31.8.1939 r. Ranny lekko w głowę i 

nogi podczas pierwszego bombardowania zorganizowałem transport i w czasie 2 nalotów 

przewiozłem zaopatrzenie dla kompanii marszowej kpt Kiszkora mojego byłego 

zwierzchnika. Później z grupą kolegów na rowerach ubezpieczaliśmy z boków i z tyłu 

maszerującą kolumnę wojsk Bema. Gdy nas nie ściągnięto na czas i przewożono wojsko 

koleją - traciliśmy na jakiś czas kontakt, by nawiązać go później. Strzelali do nas od Solca 

dywersanci później szpice Wehrmachtu, o stałych nalotach nie mówię. W obronie Warszawy, 

do której dotarliśmy w dniu ataku pierwszych niemieckich czołgów byliśmy 4 dni (byłem 

m.in. tłumaczem przy przesłuchiwaniach jeńców niemieckich). Z Warszawy skierowano nas 

na Lublin, potem Zamość. Chełm, Szczebrzeszyn. Z batalionu płka Bema została kompania, 1 

pluton oficerów i podchorążych, 1 podoficerów. Po zajęciu Włodzimierza Poł., o czym 

zameldowaliśmy Bemowi jako patrol, pułkownik chciał rozwiązać wojsko sądząc, że w ten 

sposób unikniemy niewoli. Od Bugu zaczęliśmy powrót. ???? otoczono kolumnę czołgami i 

wzięto do niewoli. Ja prowadziłem ubezpieczenie od tyłu dlatego do niewoli się nie dostałem. 

Przez parę dni byłem później w oddziale płk Koca w lasach Janowskich ale i to wojsko wobec 

ostatecznego zakończenia działań - rozwiązano. W przebraniu cywila wróciłem do domu, 

lecz natychmiast musiałem stąd wyjechać, gdyż Niemcy już się o mnie i brata pytali. 

Następnego dnia aresztowano ojca, znanego powstańca Wielkopolskiego, wyjechałem wozem
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do wsi Posługowo. Po kilku dniach żandarmeria i selbstschutze otoczyli zabudowania i 

zabrali mnie do aresztu w Janowcu. Odżegnałem się od wojska. Wyszedłem dzięki 

życzliwości oberwachtmeistra Szymańskiego, Ślązaka, który nie mógł patrzeć na to co 

Niemcy wtedy z Polakami robili. W styczniu 1940 r. „zwerbował” mnie, jako 

niepodejrżanego przez ???? lekarz z Gniezna K. Steltor (?). Była to luźna organizacja 

udzielająca pomocy uciekającym oficerom ze szpitali, powstańcom wlkp poszukiwanym 

przez Niemców, działaczom Związku Zachodniego itp. Pomagałem przy przewozie tych ludzi 

polnymi drogami na ???? i rejestrowałem przebieg wysiedleń Polaków. Później organizacja ta 

podporządkowała się ZWZ (?) (lub delegaturze). Pod koniec 1941 r. znajomy Niemiec Linz 

powiadomił mnie, że muszę „zniknąć” bo jestem „przewidziany” do aresztowania. Dał mi na 

drogę papiery z Arbeitnamtu przekazujące mnie do Bydgoszczy, gdzie miejscowa Delegatura 

zostawiła mi formalności w Arbeitnamcie (po znajomości i za pieniądze) i rozpocząłem pracę 

w die Siemens Halake (?). Tylko dyrektor tej firmy dr Decker i jego sekretarka wiedzieli, że 

pochodzę z rodziny tych Schulzów i że byłoby lepiej gdyby mnie w mieście nie widziano. 

Pracowałem więc na lotnisku, potem w Brahnau lecz i w Polizeiprusidium i w gmachu 

Gestapo jako telefoniarz. W Delegaturze prowadziłem odcinek rejestracji aktów polityki 

niemieckiej wobec Polaków. W drugiej połowie 1942 r. zostałem „przeniesiony”, naturalnie 

za moją zgodą, do ZWZ - AK. Tu Wiesław, komendant inspektoratu mianował mnie 

komendantem garnizony bydgoskiego. Pracę zacząłem prawie od nowa, gdyż tylko 30 

procent „ludzi” Hoffmana zdołałem „uchwycić” początkowo. Później odnalazło się resztę. 

Zdawałem sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z tą funkcją, z małych moich 

kwalifikacji i doświadczenia. Przede wszystkim nastawiłem się na tok myślenia dojrzałego do 

tego zadania człowieka, przemyślałem styl pracy zapewniający długotrwałe i ciągłe działanie 

organizacji, próbowałem wczuć się w tok myślenia gestapo i opracowałem zadanie 

organizacyjne. Instruktaż z sztabu był nikły - trzeba było myśleć i działać samodzielnie we 

współpracy z Szatkowskim (Wiesławem) i J. Sichstadtem (?). Większość moich 

podkomendnych - kom. rejonów - to byli moi koledzy więc współpraca układała się bardzo 

dobrze. Działalność na pełną parę rozwinęła się z początkiem 1943 r. Szkielet organizacyjny 

był zbudowany, rejony liczyły wtedy po kilkadziesiąt osób kadry. Na rok po stokilkadziesiąt. 

Organizacja rozrastała się lawinowo, co było zasługą wszystkich. Codziennie miałem 

odprawy odrębnie z wszystkimi kom. rejonów. Często meldowałem się u ???? tak, że stale 

byłem bieżąco poinformowany o pracy org. - szkoleniowej, wywiadzie i sabotażu. Pod 

koniec marca aresztowano Wiesława z sztabem. 1 kwietnia 44 r. już poszukiwany 

wyjechałem do Dana organizatora partyzantki tucholskiej z którym znałem się z odpraw u 

Wiesława mp oddział Świerki. Otrzymałem zadanie zbadania szans rozwoju działań 

partyzanckich oraz okręcenie planu z planem miejsc obozowania. Koncentracji oddziałów AK 

z poza terenów ???? i zrzutowisk. W tym czasie pełniłem też funkcję komendanta 

inspektoratu bydgoskiego. Gdy kwitły maki otrzymałem od szefa sztabu nominację na kom. 

inspektoratu włocławskiego. Przekazałem kierów, inspektoratu bydgoskiego „Pawłowi” jak 

uprzednio komend, garnizonu ???? ???? ???? ????? w którym to inspektoracie gestapo 

przeprowadzało masowe aresztowania, u k-dt Okręgu Pomorze - „Janusz”, u którego przez 

???? (????) się zameldowałem, tułał się po lasach, gdyż kwatery były spalone. Po kilku dniach 

przez kurierkę Jadzię (Marię), która dzieliła los Janusza, nawiązaliśmy łączność z 

inspektoratem Bydgoszcz (via Toruń). Jakub zorganizował przerzucenie nas z lasów 

włocławskich do Bydgoszczy po kilku dniach odszukał i przyjechał po nas ciężarówką z 

Brahnau (szofer ????) i przyjechaliśmy do Bydgoszczy a następnie Janusz i ja do partyzantki 

(kurierkę Jadzię przerzucił Jakub z Bydgoszczy do Torunia też ciężarówką z Brahnau). 

Inspekcja Janusza wypadła dla mnie b. dobrze. Stan organizacyjny i działania był znacznie 

lepszy niż we Włocławskiem, pomimo że teren bardziej trudny. Wkrótce otrzymałem 

nominację na komendanta podokręgu bydgosko - gdańskiego - nie dlatego, że się na to
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stanowisko nadawałem, lecz dlatego, że wobec możliwości oswobodzenia Pomorza na dwie 

raty: jedna do Wisły, druga na zachód i wobec tego, że z starszyzny pozostał tylko Pałubicki i 

Chyliński, którzy podzielili się okręgiem, ktoś musiał pełnić w utrudnionych warunkach rolę 

łącznika w dół i być przygotowany do zastępstwa zwierzchnika na wszelki wypadek. Na tę 

decyzję wpłynęła pewnie moja duża samodzielność i realizm oraz umiejętność współpracy z 

podwładnymi, które to cechy podobały się Januszowi, „Rekinowi” natomiast mniej. W tak 

zwanym międzyczasie otrzymałem awans na pporucznika i Srebrny Krzyż Zasługi z 

Mieczami - „Reich" rozkaz 100 z 3.5.1944, później Krzyż Walecznych - 11.11.1944. 

Rozkazem rozwiązującym AK - Janusz awansował mnie do st. porucznika i odznaczył 

orderem VM jednym z 7 nadanych. Po rozwiązaniu AK sprzeciwiłem się wykorzystaniu b. 

AK jako bazy tworzenia nowej organizacji. Podokręg Bydgoszcz był jedynym w Polsce 

miejscem, w którym AK się nie zdekonspirowała. Gdy jednak aresztowano Janusza i innych 

moich towarzyszy broni - poświęciłem półtora roku na prowadzenie kontrśledztwa i 

„wyciągnięcie” ich z opałów (miało być 7 szubienic). Ujawniłem się dla możności ratowania 

ww chociaż bez trudu i ryzyka mogłem wyjechać do Anglii. Później byłem trzy razy 

aresztowany nikogo jednak nie ujawniłem.

Listy normatywne regulujące powstanie i działanie

31 listopada 1939 r. - ZWZ - gen. Sosnkowski

14 lut 192 r. AK - 19.01. 1945 (do VIII 43 r. Rowecki od IX 43 r. - Komorowski)

1. Sikorski - Paderewski ???? „Żołnierze są dalej żołnierzami”

2. Sikorski - „ZWZ organizacja wojskowa w Kraju, która uważa za główną część 

dowodzonych prze mnie sił zbrojnych”

3. Żołnierze ZWZ „uznali działających na froncie”

- AK ma wyłączność i legalność prawno - konstytucyjną, scentralizowany system 

dowodzenia organizacja ściśle tajna, wojskowa, ogólnonarodowa, ponad polityczna i ponad 

stanowa

- scalenie na podstawie rozkazu Sz.Rz. i KG ZWZ z 4.12.1939, 15. i 16. II - 1938 / tjn 40z 

-WSK początek 1942

- amnestia - sierpień 1945 r.

Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj (Rzepecki) do 6.8.1945

2.9.1946 r.

279



280



281



Toruń, 1280-04- 25 W [ Ąĵ J,

Szanowny Panie,

Miałam zamiar odwiedzić Pana i  dlatego ciągle odkładałaś napisanie 

listu.Przede wszystkim dziękuję Panu za udostępnienie ni cennego 

Pana opracowania /via "Jadzia"/,Otworzyło mi ono oczy na wiolo 

spraw,które powinna® znać,choć ograniczam swoje badania do dziejów 

uczestnictwa kobiet w pomorskiej walce o niepodległość, /Może trze

ba Panu podać,że nie jestem historykiem z zawodu,lecz amatorem/.

Wzmiankował Pan w tym opracowaniu o "Dęborze" podając jego naz

wisko,którego dotąd nie kojarzyłam z K.Leskim,moim przyjacielem z 
czasów jego brawurowej służby w mojej komórce,w "Zagródzie,,,V.ydzio
le Łączności Zagranicznaj 0."V K" KG AK.Nie wiedziałam,że był sze

fem sztabu K-dy Obszaru Zach. na przełomie 44/45,Skomunikowałam się 

z nim,podał mi sporą garść informacji,Pozwoliłam sobie podać mu Pa

na nazwisko. Załączam kopię l is tu  do niego,ponieważ zawiera pytania 

na któro pragnę również otrzymać odpowie izi od Pana,

Hi/g lis tu  "Dębora", "Janusz" od X 44 nie był już kmdtem całego 

Pomorza.Jaką funkcję miał wówczas PanT Co w/g Pana było powodem te

go podziału,czy przewidywania co do przesuwania się frontu czy inny, 

Czy Pan był do końca przełożonym "Tekli" -  Szajewskiej? Mam kilka 

sprawozdań TSSK z samego końca 1M4 r .  -  z nich nie mogę wnioskować

o zmianie struktury.

Łączę wyrazy szacunku dla "Jaiusza" i  dla Pana i  bardzo czekam

na odpowiedź
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Odpis listu A.Schulza, Poznań,28.kwietnia 1980r,

Szanowna Pani,
Moje piśmidło,dotyczące m,in. AK na Pomorzyr̂ cfostało się w Pani ręce tsctfcę' 
tyło przeznaczone dla kolegi i pisane jur kolanie,tak że nie ma tam żadneen 
usystematyzowania zagadnień. Chodziło' nm o maje wspomnienia i ustosunkow*?» 
nie się do problemow poruszanych.przez Ciechanowskiego i innych* Gdyby nie 
wątły stan zdrowia Jadzi,która- to przepisała njr maszynie,to bym ją odrza- 
m ł  Z2 przekazywanie moich listów,Brudnopis był bardzo nieczytelny,wi^c w maszynopisie zakradły się- 'zniekształcenia,

Fie mam nic na przeciw temu,że to Pani przeczytała chociaż for*9 elaboratu jest paskudn?,prOszę jednak pamiętać ze nie jest to żadne opracowanie a list do kolegi zawierający zresztą tylko prawdę.
Leski został szefem sztabu obszaru po upadku powstania,Przed tym był płk,Rutkowski,
5 tyiuże od X 44 Janusz nie był już komendantem okręgu nie w iedział nifc

* nas ani on sam»Z nim jednak jako komendantem okręgu kontaktował się ziią 
44/45 "Jan" Szczurek, Z akt sprawy procesowej contra Pałubicki i towarzyse/ 
też wynik© jasno,kto był kim0/r,1946/.P.Woźniak po otrzymaniu listu od Cły 
lińskiego,z którego wynikało,że on,Rekin,był od III 44 do II 45 komendan
tem okręgu pom„/całego/ skontaktował się z Sanojcą,który temu zaprzeczył, 
/Szkoda że nie żyje płk,Polański,chodzące archiwum AK/

Po rozwiązaniu AK i utworzeniu Delegatury Sił Zbrojnych w związku z x 
wprowadzeniem nowego podziału administracji terenowej /utworzenie w miej
sce dotychczasowego woj.bydgoskiego /w granicach 1939/ utworzono na tym 
poszerzonym zresztą terenie dwa województwa morskie i pomorskie /bydg,/
VI 45, Z akt sprawy Pałub. i towarzysze wynika,że b.okręg pomorski podzie
lono również na 2 okręgi VI 45, z którego morski /wtenczas najważniejszy/ 
przypadł Pałubickiemu,pomorski /bydg,/ Chylińskiemu„Gdyby Pałubicki był 
chory i w związku z tym Sawieszon^w ffcmkcji kmdta okręgu pom.AK,to dlacze 
go powierzino by mu później stanowisko kmdta okręgu perskiego. Antydatowa
nie /np terminu utworzenia 2 okręgów komendantur/ Chylińskiego nie trzyma
ją się kupy. Może chodzi o przemycenie do historii AK ludzi z Delegatury Sił Zbrojnych potem WINu, którzy w AT nie byli /oflagi/ nie wim, wiem że 
AK została rozwiązana w II 45. Pałubicki po wyjściu z więzienia /ożenił 
ai§ po wojnie/ sz’ereg la t  pracował, potem wykończony częstymi aresztowania 
mi /dla konfrontacji/ i nędzą zachorował psychicznie.

J,^lińska,która jako Maria prowadziła kancelarię komendanta okręgu,też 
cnyoa uyia zorieuuow&uu ki.® uiui CjjŁ wueuy,

tjpA*aw<s ł  a i i u o o  i i C Ł «%ii * możliwością zatrzymania się frc*,
ta na Wiśle i  podziału w teM sposób Pomorza /okręgu/ obsadził stanowiska 
dotąd nie obsadzone z braku starszych oficerów - kom.podokręgów. Kom.Podo- 
kręgu roroń został Żbik /przyjeżdżał do Janusza do Bydgoszczy gdzie go poi 
nałem/,kom,Podokręgu Bydgoszcz z braku lepszych kandydatów / lep ie j zorien
towanych w terenie/ -  ja .  z tą  eiiwilą mianowałem aetycncz.kom.insp,£>yag, 
WSK xe*ię -  _©gjaę nom^roao^ę^u «d&., o tyai syee,»a.UŁ±ef oo
terenie komendanci odpowiednich komórek teren,AK mianowali /i wybierali/1 
komendantki WSK na swoim terenie - nie jak sądziła mniej zorientowana w sprawach WSK - Jadzia, Sprawozdawczość też przechodziła liniami AK.Zadnyd 
innych zmian w strukturze do rozwiązania nie było,Do końca przekazywałem 
szefowi sztabu meldunki z podległych inspektoratów. Bezpośrednio przeka
zywał Jarocki Północ /kopia dla mnie/ dla przyspieszenia doręczenia.

Od Specjalskiego więcej się Pani nie dowie o WSK. Rozmawiałem z kied.yś - nie bardzo wiedział co się dzieje z p,Zator^Maką- Haliną kmdtką obwodu sępolińskiego WSK,o której pimiętam,ze wyróżniała ją w oce-
Eie"!!rol" Benedykt Musiał kmdt obwodu wyrzyskiego miesz
Zamczysko /kod 36 i’przyj5cielCnieodżałowanego "Pawła*minimalizacji osiągnięć,Prawa ręka i p ^  /wszyscy komendanci mie-
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Mówił mi Woźniak,że Szczurek-Cergowski swoje relacje przekazał do depo
zyt©. Chyba nie długo minie okres "karencji" - "zawiły". Jego syn Lech Cep 
gewski mieszka w Warszawie Saska Kępa Walecznych 18 /aders tylko dla Pani, 
nie wiem zresztą czy jeszcze aktuwalny,bo podał mi go jeszcze Szczurek za 
życia/. Ani on ani częsta mnie odwiedzający płk J.Gruss w swoich opracowa- 
aiach wersji Chylińskiego czy Leskiego nie potwierdzą. Te sprawy pojawiły 
się bodaj w 1976 czy 7 roku. Druga cześć opracowania Grussa nie ujrzała 
światła dziennego.Prosiłem Jadzię Glińską,która zna synów Stanisława, żety się czegoś dowiedziała.

Łączniczka Leskiego i Piaseckiego Kasia Podobi... z domu Ciesielska,wda 
wa wyszła za maż za oficera szwedzkiego Andersona i wyjechała de Szwecji. 
Tam rozwiodła się i pojechała z córką do Kanady.Była architektem wnętrz.CS śmierci jej ojca nie mam o niej wiadomości.

/Leski - Juchniewicz/
Dot. struktury okręgu:

I wersja prawidłowa do rozwiązania AK, z tym że Gdynia-Gdańsk stanowiła 
jeden inspektorat moeski /północ/.Ostatnim kmdtem insp. był Jarocki.
II wersja od drugiej połowy 1945 w Delegaturze Sił Zbrojnych
Olsztyn - 2 połowa 45 tao był kmdtem okręgu "Fala" Trojańczyk,który gdy 
Szczęsny z UB przyjechał go aresztować "ujawnić" napluł mu w twarz i uciekł

List adresowany do mej bratowej przekażę.
Żyłem wraz z Danem w lesie pół roku a znaliśmy się wcześniej .D© jego

śmierci utrzymywaliśmy częste koi&takty. 0 sprawie Ewy nie słyszałem.Wątpli
we wydaje mi" się sprawa stacji nadawczej,którymi w tyra okresie nie rozporzą 
dzaliśmy, W maju 44 byłem w partyzantce,lecz Dar musiał o tym nie wiedzieć 
Działał w okolicach Tucholi a Lipusz to rejon "Szyszek”. Mozę to nic o Daii*. 
lecz o Sobola chodziło* O ile była łączniczką Dana na Bydgoszcz,to powinien
ją znać Marek H, Szymanowie z, Bydgoszcz -łMówiła mi Jadzia,że interesuje Panią sprawa wpadki Zbyszka w Toruniu. Je 
żeli nazywał się Fredrych,to otrzymam informacje od jego ®*°^zego brata, 
v + r,-r»v w tv» cz8=ie crzsiechał do partyzantki /spalony/ z Torunia i Dy* w nńrt7iale csrt ochrony sztabu Jedliny,Des tego oddziału Dąb opracował 
torie" swego oddziału,z którym współpracowało kilka /były,nawet w od-
r\tit-i#/ Po otrzymaniu egzemplarza przekażę Pani dane dotycz, pan,
£ e ct iego nie napiszę,choć uważałem go za najinteligentniejszego z ^esp, y 
Sbszira!sapevmo mr.il nie pamięta,w® bowiem taVą zaletę,ze na tle szarej 
ściany mnie nie widać Serdecznie Panią pozdrawiam/-/ Aleksander Schulz
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Odpia listo A.Schulza, Poznań,28.kwietnia 1980r.
Szanowna Pani,

Moje piśmidło,dotyczące a.in. AK aa Pomorzu dostało aie w Pani rece tyli* 
było przeznaczone dla kolegi i pisane aa kolanie,tak że nie ma taa żadneg) 
usystematyzowania zagadnień. Cbodztto aa o móje iapomnienia i ustosunkowi, 
aie się do prablaaow poruszanych przez Ciechanowskiego i innych. Gdyby nie 
wątły staa zdrowia Jadzi,która to przepiaała np maszynie,to by® ją odrza- 
nił za przekazywanie moich listów.Brućnopis był bardzo nieczytelny,więc w maszynopiaie zakradły się zniekształcenia. V9 *

Nie mam aie na przeciw temu,że ta Paai przeczytała chociaż forma elaboratu jest paskudaa,proszę jednak pamiętać &e nie jest ta żadne opracowaaie a liat do kolegi zawierający zresztą tylko prawdę.
Leski został azefem sztabu obazaru po upadku powstania.Przed tym był płk.Bu tk owski,
O tym9żo od X 44 Janusz aie był już komendantom okręgu aie wiedział alk 

a nas ani on saa.Z nim jedaak jaka kamandaatea okręgu kontaktował aię zimą 
44/46 "Jan'* Szczurek. Z akt sprawy procesowej ceatra Pałubicki i tewarzyse 
też wynika jasno,kto był k im,/r,1946/. P. Woźniak pa otrzyaaaiu listu ad Cty 
lińskiego,z którego wynikało,że on,Rekin,był od III 44 do II 45 keaeadaa- 
tea okręgu pea,/ealeg»/ skontaktował się z Saaojcą,który temu zaprzeczył. 
/Szkoda ża aie żyje płk,%elańaki9chodzące archiwum AK/

Po rozwiązaaiu AK i utworzeniu Delegatury Sił Zbrojnych w związku z a 
wprowadzeniem nowego podziału admiaiatracji terenowej /utworzenie w miej
sce dotychczasowego woj.bydgoskiego /w granicach 1939/ utwórzoao aa tya 
poszerzonym zresztą terenie dwa województwa morskie i pomorskie /bydg./
VI 45. Z akt sprawy Pałub. 1 towarzysze wynika,że b.okręg pomorski podzie
lono również na 2 okręgi VI 45, z którego morski /wtenczas najważniejszy/ 
przypadł Pałubickiemu,pomorski /bydg./ Chylińskiemu.Gdyby Pałubicki był 
chory i w związku z tym ftawieszon^w funkcji kmdta okręgu pen.AK,te dlaca 
go powiorzino by mu później stanowisko kmdta okręgu perskiego. Antydatewa-" ‘ “  nie trzyma-

legatury
_____  _ _____  _ _______ _ ___ _ wiem że
AK została*'rozwiązana w II 45. Pałubicki po'wyjściu z więzienia'/ożenił 
aift po wojnie/ szereg lat pracował, potem wykończony częstymi aresztowania 
ai /dla konfrontacji/ i nędzą zachorował psychicznie.

J.Glińska,która jaka Maria prowadziła kaacelarię komendanta okręgu»też 
chyba była zorientowana kta kim był wtedy.

Sprawa yodokręgów. Janusz licząc się z możliwością zatrzymania się fr« 
tu na Wiśle i podziału w te* sposób Pomorza /okręgu/ obsadził stanowiska 
datąd nie obsadzono z braku starszych oficerów - kom.podokręgów. Kem.Pedo- 
kręgu Toruń został Żbik /przyjeżdżał de Januaza da Bydgaszczy gdzie go pet 
nałam/,kom,Podokręgu Bydgoszcz z braku lepszych kandydatów /lepiej zerien- 
tewaaych w tereale/ - ja. Z tą chwilą alaaowałoa ooiychcz.kem,insp.Byag. 
WSK Teklę - Bognę kem.Peaekręgu WSK, Piszę o tyai specjalnie,be na n«azym 
terenie komendanci odpowiednich komórek teren.AK mianowali /i wybierali/ 
komendantki WSK na swoim terenie - aie jak sądziła mniej zorientowana w 
sprawach WSK - Jadzia. Sprawozdawczość też przechodziła liniami AK.Zadnycł 
innych zmian w strukturze do rozwiązania nie było.Do końca przekazywałem 
azefewi aztabu meldunki z podległych inspektoratów. Bezpośrednio przeka
zywał Jarocki Północ /kopia dla mnie/ dla przyspieazenia doręczenia.

Od Specjalskiogo więcej aię Pani nie dowie o WSK. Rozmawiałem z nim  ̂
kiedyś - nie bardzo wiedział co aię dzieje z p,Zater-Maka - Haliną Rywalt 
kmdtką abwadu sępolińakiaga WSK,o której pamiętam,że wyróżniała ją w ace-
. ( i  ^

"Karol" Benedykt Musiał kmdt obwodu wyrzyskiego mieszka w Bydgoszczy 
Zamczyaka /kod 36 031/ Oaieczke.Te b.dorzeczay człowiek z tendencją ao 
minimalizacji osiągnięć.Prawa ręka i przyjaciel
-A.Suszka - wytypowany jaga zastępca i następca. /*«ys®y ®le
li wprowadzanych następców dla zapewnienia ciągłości kontaktów/289



Mówił mi Woźniak,że Szczurek-Cergowski swoje re lac je  przekazał de depo
zytu, Chyba nie długo minie okres "karencji" -  "zaw iły". Jego syn Lech Cw 
gewski mieszka w Warszawie Saska Kępa Walecznych 18 /aders tylko dla Pani, 
nie wiem zresztą czy jeszcze aktuwalny,bo pedał mi go jeszcze Szczurek zs 
życia/, Ani on ani częste cnie odwiedzający płk J.Gruss w swoich opracowa
niach wersji Chylińskiego czy Leskiege nie potwierdzą. Te sprawy pojawiły 
si? bodaj w 1976 czy 7 roku. Druga cześć opracowania Grussa nie u jrza ła  
św iatła dziennego.Prosiłem Jadzię Glińską,która zna synów Stanisława, żely 
się czegoś dowiedziaia.

Łączniczka Leskiego i  Piaseckiego Kasia Podobi... z domu Ciesielska.wda 
wa wyszła za maż za oficera szwedzkiego Andersona i  wyjechała do Szwecji, 
Tam rozwiodła się i  pojechała z córką do Kanady.Była architektem wnętrz,Qi 
śmierci je j  ojca nie mam o n ie j wiadomości.

Dot, struktury okręgu:
I  wersja prawidłowa do rozwiązania AK, z tym że Gdynia-Gdańsk stanowiła 
jeden inspektorat moeski /północ/,Ostatnim kmdtem insp, by ł Jarocki.

I I  wersja od drugiej połowy 1945 w Delegaturze S i ł  Zbrojnych

Olsztyn -  2 połowa 45 tam był kmdtem okręgu "Fala" Trojańczyk,który gdy 
Szczęsny z UB przyjechał go aresztować "ujawnić" napluł mu w twarz i  uciekł

L ist adresowany de mej bratowej przekażę.

Żyłem wraz z Banem w lesie pół roku a znaliśmy się wcześniej,Do 
śmierci utrzymywaliśmy częste kontakty. 0 sprawie Ewy a ia  słyszałem.Wątpli
wa wydaje mi się sprawa s tac ji nadawczej,którymi w tym okresie nie rozporzą 
dzaliśmy, W maju 44 byłem w partyzantce,lecz Dan musiał o tym nio wiedzieć 
D zia ła ł w okolicach Tucholi a Lipusz to rejon "Szyszek", Może to nio o D a »  
lecz o Sobola chodziło. O i le  była łączniczką Dana na Bydgoszcz,to pewinier

/Leski -  Juchniewicz/

ściany mnie nie widać

• / /-/ Aleksander Schulz
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List Aleksandra Schulza z dn.2o marca 1988r.

Szanowna-Droga Pani!
Z okazji Świąt Wielkanocnych składam serdeczne życzenia zdrowia 

i dobrego samopoczucia.
Bardzo dziękuję za życzenia Gwiazdkowe i przepraszamza to,że 

piszę tak późno .W zimie nie mogę zebrać się do działania,bo śpię po 
16 godzin na dobę/wynik chyba słabego krążenia/.

Sprawa oficerów funkcyjnych.Określenie takie nie było stosowane 
ani w Wojsku Polskim,ani w AK,ani ZWP.Sądzę,że chodzi Pani o szefów służ 
stanowiących sztab dowódcy.Sztaby w pełnym sładzie działały -od nr jeden 
do sześciu-tylko przy Komendzie Okręgu i komendach Garnizonów i Obwodów. 
Mój "sztab" stanowili:A.Suszek "Paweł”/z-ca/,Leszek Biały "Jakób"-szef 
łączności podokręgu/bez łączności nie ma organizacji/"szef" partyzantki 
Stefan Guss "Dan"/nie d-ca,a szef,komendant inspektoratu/partyzanckiego/ 
i z.Szajkowska "Bogna","Tekla",komendantka WSK oraz Bronisław Sonnenfeld 
"Lech"-komendant Garn.Bydg.Stanowiska szefa sztabu podokręgu
czy inspektoratu nie istniały.

Mam bardzo dużo spraw do omówienia z Panią,ale wyjechać z domu ze 
względu stałej opieki nad żoną,nie mogę.Janusz P./siostra jest w tej s 
chwili z dziećmi w §&£&££/ bardzo prosi o przesłanie legitymacji i Krzy
ża WH ojca.Nazwisk komendanta Oficyny i Placu nie znanuKomendant Glicyny 
po wojnie unikał spotkania z b.kolegami.

Opracowania referatu czy komunikatunie podejmuję się.Nie jestem,jak 
to z charakteru, pisma widać,w formie.Niepokoją mnie artykuły dotyczące 
Armii Krajowej,naszych kolegów,jak np.p.Szymanowicza o Grabie.Nawet 
w kulcie jednostek/przyjaciół/ nie należy przesadzać, i nie wieńczyć ich 
głów cudzymi laurami/Dana/.Szczytem pustosłowia był też artykuł o Leszku 
Białym.W artykule tym Jakuba pochowano w piwnicy,a jak z procesu "Wikto
ra" "Jawora" wiadomym było z prasy-dwaj akowcy podstępnie zastrzelili 
młodych milicjantów/którzy ich konwojowali/i zakopali ich zwłoki w piw
nicy, gdy LB i towarzysza ubowcy pochowali w obejściu i na ich mogiłach 
urządzono śmietnik.Dopuki bzdury o AK wypisywali wrogowie nie wzruszało 
mnie to,ale gdy widzę elaboraty sygnowane nazwiskami żołnierzy AK,to mi 
się robi przykro i wzbiera we mnie niechęć do zajmowania się tym tematem 

Czytałem materiały "Karola"-są takie same,jak on-rzeczowe i rzetelne. 
Wg informacji p.Woźniaka/pośredniej/sprawę Obszaru Zachodniego AK opra
cowuje w Londynie płk M.Wałęga z towarzyszami.Obwód Pozn.opracował już, 
lecz może uzupełni to Wożniak.Pomorze ma być opracowane w oparciu o ana
lizę dokumentów z Arch.-Muzeum Sikorskiego i Instytutu Polskiego.^ikt 
z nas tutaj do Londynu chyba nie pojedzie,ale wydaje mi się,ze należało
by przy 9RP powołać zespół,nawet z udzioi-
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i "X",który opracował historię ruchu na Kociewiu /obcych/oraz naszych 
reprezentantów dla weryfikacji istniejących materiałów.
Przepraszam za pismo i przesyłam serdeczne pozdrowienia

Aleksander Schulz Michał 
Ps.P.Woźniak,jak mnie informuje "Dąb”/J.Sznajder/podał tfałędze adres 
'.'Dęba'.’. P.Woźniak 'może na Pani protśbę/przez Brukwickiego/ przekażen/ 
Pani materiały dot.Pomorza,które mi kiedyś udostępnił.
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Pozna ń, dn. 89-03-15 .

oi da bl 89 (it/r? Szano\ma Pani " Zo w

Uważam jednak, że mec. Rudnicki w sprawieh sformułowań statuto
wych' jest kompetentny. Ukończyłem Wydtiał Prawa i Ekonomii na U.P.
i uważam za wadliwe sformułowania niejednoznaczne jak w § 3 tf i inse ". 
Chciałem zwrócić, uwagę na możliwość interpretacji rozszerzającej, 
bo ! inne " może oznaczać USZ jak i. MiP.
- Działalnością MiP nikt z.publicystów ani historyków ruchu opóru 
się nie zajmował może,z uwagi.na to, że przypięto im szyldzik 
agentury gestapo.
U czasach stalinowskich G r y f  gwałtownie wypierał się wspólnoty 
( zresztą dość krótkotrwałej) z AK, czemu się też dziwić nie można, 
biorąc pod uwagę to, że do AK włączono niedobitki Gryfa. Gryfowi jednak 
poświęcono w publicystyce i opracowanich historycznych wielokrotnie 
więcej miejsca niż AK na Pomorzu.
Ostatecznie po paru sympozjach Ptasiński ( Gdańsk ) ocenił tą organi
zację negatywnie opierając się również na sprawozdaniu " Kichała " 
z " Bursztynu" ( St. Grutzmacher ). 0 pdporządkowaniu się tych organi?_ac 
zacji komendzie okręgu AK pisałem w moich przyczynkach do szkicu dzia
łalności AK na Jarach.
Osobiście uważam że stanowisko Marty nie było przemyślane ( nieustępli
wość wobec żądań pewnej autonomii), gdyż nie doceniał on dzielnicowe
go patriotyzmu Kaszubów,
- W najbliższym czasie przekażę Pani fotografie i dane tyczące " Pawła" 
Komend, insp. bydgoskiego ś.p.Alojzego Suszka. Działalność "Jakuba"
(ś.p. Leszka Białego) opisze jego najbliższy współpracownik Maciej 
Krzyżanowski.
Opis swej działalności kończy już chyba " Lech " ( Br. Sonnenfeld ) 
kom. gar. bydg.
Opracowania materiałów biograficznych nie podejmuję się, zresztą te
o których pisze mi Sznajder opisała już Pani w swej książce. Swoją 
działalność w Zrzeszeniu K.P. widzę jako ustosunkowanie się do 
zamierzonych publikacji dot. podokręgu 11 Jary ", w formie konsultacji,
11 kart rozbieżności " czy też uwag,
- Deklaracji woli uczestnictwa w sprawach Stowarzyszenia Żołnierzy AK 
nie mogę przesłać, gdyż była by to deklaracja rysia dobrych
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chęci, którymi jest pono wybrukowane piekło.
7ałacczam moje serdeczne życzenia pomyślnych Świąt Wielkanocy

pamiętam ) która zbierała w porozumieniu ź K. Leskim materiały 
dot. historii obszaru zachodniego AK. Interesował ją głównie okres 
po powstaniu warszawskim i sprawa procesu Pałubicki i towarzysze. 
Chciała to wydać wsi drugim obiegu. Jak dotąd nie spotkałem się 
z tym opracowaniem.

z .wyrazami szacunku

P.S. Była przed chyba półtora rokiem pewna Parii ( nazwiska nie
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Toruńf19 09 1989r.

Szanowny Kolego "Michale",*
Dziękuję za listy z 26*08* i uzupełnienie z 14.09*Wykaz l#ył mi bardzo po- 

trzebny-dane te są kinieczne dla przygotowywanych biogramów akowców pomorskich 
Bardzo proszę też o odpis(przez Pana uwierzytelniony)pism przwwodnich do wyka- 
zów,o jakich Pan wzmiankuje,a także o jakiekolwiek dodatkowe pasiadane przez 
Pana materiały tyczące odznaczeń.

A jakie materiały posiada Pan tyczące awansów?Proszę Pana też usilnie e od
tworzenie struktury organizacyjnej ( i personalnej)Podokręgu "Jary**
Myślę,że kiedy wreszcie zacznie na prawdę działać Stowarzyszenie ŻAK i jego 
Komisja Weryfikacyjna zwrócą 3ię do Pana w sprawie pomorskich akowców.Załą
czam komunikat,jaki wysłałam do Oddziałów Okręgowych SŻAK.Ale może byłoby do
brze, żeby Pan od siebie wysłał pismo o przekazywaniu materiałów pomorskich 
przez Pana podkomendnych do nas do Torunia.To już ostatnia możliwość.

•zesyłara serdeczne pozdrowienia i życzenia pomyślności
Elżbieta Zawacka "Ze"

Ps.Pan podobno napisał nową uzupełnioną wersję swojej relacji(kiedyś przekaza
nej mi przez śp.Derucką).Czy mogłabym otrzymać kepię?Bardzo a bardzo proszę. *
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Poznań,89-12-11.

Wielce Szanowna Pani !
Prócz materiałów dot. odznaczeń z r. 1945, żadnych.innych nie posiadam, 
w zbiorze p. Woźniaka znajdowały się kserokopie ( chyba)^odręcznych rożka?

Że • ...r •zów Pałubickiego. 7daje się *6ot* odznaczeń sygnowane - nr 221/44/P
K.O. Reich " Piorun". Taki nr miał rozkaz nadający mi wraz z Wichrem 
Panem, Sobolem, i Grabem K.W. P. Sznajder twierdzi, że ma odręczne 
poświadczenie " Janusza". Słyszałem, że materiały Woźniaka trafiły do 
•Pani zbiorów. Po śmierci S+alina bvłem u Żbika i p. ^ofiiCkom. podokr. 
toruńskiego). Żbika znałem m.in. z odprawy u Janusza ne której byliśmy 
zgodni z Januszem (już po rozwiązaniu AK) że należy unikać kroków zmie
rzających, raz, do wojny domowej, dwa, podsuwania władzy argumentów 
przeciw AK, jak to bvło z biciem komunistów, ^robił na mnie b. dobre 
wrażenie. Żbik we wrześniu lub październiku^o^łosił w pomorskiej prasie 
odezwę do Michała kom. podokr. bvdg. o ujawnienie podokręgu. Potwierdził 
autorstwo odezwy ( ja sądziłem że to wybieg UB) lecz zdecydowanie odmówił 
prośbie o naszkicowanie swojej działalności okupacyjnej A odtworzenie 
listy odznaczeńych w 19^5 r. ( wtfrdy nie wiedziałem o materiałach 
p. Wozniaka ). Jako dyrektor jakiegoś (energetycznego ?) zjednoczenia 
najmował piękna willę we Wrocławiu gdy w tvm czasie Pałubicki był 
portierem a ja awansowałem dzięki koledze z stróża na mł. referenta.
Sądzę, że jak Soból, Dan i Dab wstąpił do partii i niechętnie wracact 
do przeszłości. Próbowałem przez J. Derucka, b. zaprzyjaźnioną z tą 
rodziną, przypomnieć o obowiązku wobec Pomorza. ( nie sądzę coprawrda że 
że czuli do tego terenu większą sympatię).

7 autentycznych konspiracyjnych materiałów mam tylko Ausweisy wystawip- 
ne przez " Jakubowa" kom. legalizacyjną (Bydg.) oraz dowód osobisty z Kra
kowa wydany przez Kom. Obszaru 7 w związku z przejęciem przeze mnie funk
cji szefa sztabu kom. Okręgu Morskiego WiN w pierwszych dniach września 
19^45 r. Kom. Okręgu został ppłk "Baca łt Mateusz Korniak. Tu należy wy
jaśnić, źe te dwie nominacje wiązwły się z sprawą ujawnienia się przed 
Komisją Likwidacyjna dla AK osób zagrożonych aresztowaniem oraz obrona 
prawna (jej zapewnianie) już siedzących.. Dotyczyło to zerganizowania 
x±xiki stałvch kontaktów z głównymi aresztowanymi - zorganizowania łącz
ności wewnątrz więziennej, kontaktów aresztowanych z obrońcą* Dąbrow
skim, przekazywaniem setek w ciągu okresu aresztowania paczek itp.

^ Sprawa, Pałubicki i towarzysze zakończyła się wyjątkowo korzystnie cU?ięM 
dzięki warunkom stworzonym przez pułk. Szczurka Cergowskiego oraz dyplo
macji płk. Bacy( starosta na Pomorzu) który wiedział, źe do Żydów naj-
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W i t .

lepiej trafić przez Żydów.
Ma strychu stoi jeszcze " służbowy" nieczynny odbiornik radiowy, 

t • - , \ N Miniaturowy uniwersalny radioodbiornik, który zrobili dla mnie koledzy
konspiratorzy Polak, Belg i Francuz przekazałem jego projektantowi.
<\ -Poprawionej o skrócenie części biograficznej nowej wersji relacji 
nie dokonałem. Struktura organaizacyjna podana w relacji aktualna 
Osób obsady w większości nie znam.

 ̂ »>- - <*■*

Bardzo Panią proszę o zniszczenie tego listu. 0 umarłych 
mówi,ssię dobrze, wobec zasłużonych /bądźmy tolerancyjni. .Te ŵiadomoś
ci są poufne a są po to aby Panią wprowadzić w powiązania między 
skutkami,.a przyczynami..

Przesyłam wraży szacunku oraz serdeczne pozdrowienia
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f u n d a c j a
Archiwum Pofnoiskie Armii Krajo** 
ul.W.Garbary 2,tel.65-22-186

87-1C0 TORUŃ Toruń £001-05-28

j/u,7

A14Ł *1 • Ja . Z Z  ̂9
+- t.«Ł3

ix ^ ^

. d z .2 339  POM 2001

Szanowny Panie !

Bardzo dziękujemy za list i pozdrowienia. Zgodnie z 
prośbą przesyłam w załączeniu, za zaliczeniem pocztowym, 3 
egzemplarze t .XXlX wydawnictwa Fundacji oraz egzemplarz cz.3 
"Słownika biograficznego konspiracji pomorskiej", ponieważ w tej 
części znajdują się biografie śp.Pana dana Pałubickiego i 
śp. Pana Aleksandra Scłiulza.

Łączę serdeczne pozdrowienia i życzenia zdrowia.

Z poważaniem
E .Skerska 

dokumentalistka Fundacji Archiwum 
Pomorskie AK w Toruniu.

dca.

S z .Pan
Jacek Schulz 
ul.Opaleni cka 33 
60-558 Poznań

• y yy-f—
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Bydgoszcz
ZWZ

Szulz A . (i .m .n .)

W/g Henryka Szymanowicza został komendantem 
inspektoratu bydgoskiego ZWZ po Z. Szatkowskim.

Zob. tom 23 - Stutthof, nr. 90, H. Szymanowicz

K.Woj .
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Szulz A . (i .m .n . ) 
ps. "Michał"

Bydgoszcz 
ODR lub AK

- stykał się z nim S. Nowicki.

Zob.tom 23 - Stutthof, nr. 83, S. Nowicki 

K.Woj .
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z  żalem zawiadamiamy, źe IG września 1990 r. 
zmarł w  wieku 73 lat opatrzony Sakramentem  
Chorych

ś.p.
mgr Aleksander Schulz

ppor. rez.

K om batant W rześnia 1939, uczestnik konspiracji 
i partyzantki Z W Z  —  A K ,  kom end ant  podokręgu
pomorskiego A K .

O dznaczony  Srebrnym  K rzy że m  Orderu  Virtuti 
Militari, K rzy że m  Oficerskim  Orderu Polonia Res- 
tituta. K rzy żem  W alecznych , Sreb rnym  K rzy żem  
Zasługi 7. M ieczam i, M edalem  za W o jn ę  O bro n n a
1939 r.

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu junikowskim  
w  dniu 21 września 1990 r. o Rodz. 14.25.

Ż ona , synowie z rodzinami.
42282gpr
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* Zmarł kpt. 
Aleksander Schulz
17 wrześniu lir. zmarł w Poz

naniu kpt. Aleksander Schulz 
ps. M ichał, Maciej — - ostatni 
komendant podokręgu półno
cno-zachodniego /\K (obejmo

wał swoim zasięgiem m. in. 
Bydgoszcz). /

Aleksander Schulz urodził 
się w Kogowie w 1917 roku. 
Ukończył G im nazjum  H um a
nistyczne w Bydgoszczy w 
1938 roku. Podchorąży rezer
wy. w czasie wojny awanso
wał do stopnia kapitana WP. 
W 1943 roku został m ianow a
ny komendantem inspektora
tu bydgoskiego AK. W 1944 r. 
zas objął dowództwo Podokrę
gu Północno-Zachodniego AK 

„Jary",

Pod koniec marca 1944 ro
ku w czasie słynnej „wsypy" 
kierownictwa pomorskiego AK 
zdołał un iknąć aresztowania 
przez gestapo i wszedł do 
działające j w Horach Tuchol 
skioh grupy. „Dana” dowodzo
nej przez Stefana Gussa. 
Stam tąd nadal dowodził pod- 
okręgiem. Po wojnie areszto
wany i represjonowany.

Cześć Jego Pamięci! U
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Z r . : B . Chrzanowski , Konspiracja rządu RP w regionie 
nadbałtyckim (1939-1945), [w:] Walka podziemna..., 
s. ^2.
HGrJ1994
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SCHULZ A. KO AK

Kmdt Podokr, Pd-Wach, AK Pomorze,
S jego relacji wynika, że przejściowo do Okr, Pom, 
AK należał Insp, "Pałuki", obejmujący 3 obwody 
(Chodzież, Wągrowiec, Snin), wcześniej wchodzący w 
skład Okr, Poznańskiego AK, Włączony został w 
1944r. do Podokr. Pd,-Wach,

A .Gąaiorowski, ZSP-2W2-AK na Pomorzu, Stan badań i 
postulaty badawcze, [w:] Walka podziemna,,,, s,98.

MGr i 9 9 4
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SZULZ ALEKSANDER Podokr.Pn-Zach
AK

W 1944r. kmdt Podokr. Pn.-Zacłi. AK A.Szulz zawarł w 
leśnictwie Wypalanki umowę z "Mieczem i Pługiem", na 
mocy której oddziały MiP podporządkowały się AK. MiP 
zobowiązał się do przekazania AK wszelkich 
materiałów wywiadowczych . Str^onę MiP reprezentował
A.Tr&ger z Szefem Sztabu, AK zaś A.Szulz i J.Gruss.

B .Chrzanowski, Działalność MiP, [w:] Walka 
podziemna..., s. £79,

HGr'94
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SZULC A, KO AK

Wspomina, źe w iS43r. nawiązał w Bydgoszczy 
kontakt z kpt, Lewandowskim, szefem SH,

A,Gasiorowski, ZSF-ZWZ-AK na Pomorzu, 3tan badań i 
postulaty badawcze, [w:] Walka podziemna,,,, 
s. i 0£,

MGr 199 4
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SZULZ ALEKSANDER KO AK

W relacji Kmdta Podokr. Północno-Zachodniego AK 
A.Szulza zawarte są pewne informacje dotyczące 
"Gryfa Pomorskiego",

Zr,: K.Steyer, TOW Gryf Pom, , [ w : ]  Walka podziemna,,, 
s, 338,

MGr'95
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