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ARelacja o nieżyjącej uczestniczce walk o niepodległość dla 
Polskiego Towarzystwa Historycznego /wg schematuA.

2. VIII.1906, Kazań /ZSRR/ urł.
Zm. 25*XT*1964 w  Warszawie /rak/, pochowana na Smeriarzu 
Wojskowym /Powązki - Komunalny ob./ kwatera X, grób 10 
/wspólny z mężem - gen.Mikołajem Bołtucier^*

3* Ludwik Wesołowski, Zofia Wesołowska z Mrozowskich,,
4. Ojciec - inżi.włókiennika - przed I Wojną Światową pracował 

w fabrykach rosyjskich /Niźni Nowogorod, K a za ń /, po I Wojnie
- w Żyrardowie /specjalista od lnq/* Matka - wykształc.muzt< 
nie pracowała zawodowa. Obydwoje rodzice ze środowiska zie
miańskiego - majątek rodzinny Wesołowskich - Radonice pod 
Błoniem /woj,Warszawskie/, majątek Mrozowskich ma. Grodzied- 
szczyźnie /Kirjanowce/.
Mąż - oficer zawodowy, poległ w stopniu gen.bryg* pod Łomian
kami, 22.DG.1939 r*, przebijając się z resztkami Armii Pomorz 
do Warszawy.

5* Wykształcenie śretbk&e, ogrodnicze /zawód nigdy nie wykonywany 
przed wojną - zajmowała się domem i dziećmi, w czasie wojny - 
różne sposoby utrzymania /sklepik włókienniczy, handel raydłea 
pieczenie tortów Mocca./Po wojnie - zdała egzamin mistrzowski 
w zakresie tkactwa /samodziały/. W latach 47-1951 prowadziły 
w Toruniu własny warsztat* Po przeniesieniu się do Warszawy 
pocz.prac: wała w Cepelii jako specjalista od tł&ctwa artysty
cznego, następnie od r*1952 do 1974 - była kierownikiem tech
nicznym spółdzielni art*piast, "Ład%
Matka moja była człowiekiem o otwartym sercu zawsze i dla 
wszystkich* Jak powiedziała mi jedna z osób, z którą przepro
wadzałam rozmowę na temat działalności Matki w czasie okupa
cji, że w okupacyjnym mieszkaniu na Szczyglej każdy, kto przy 
szedł "otrzymał talerz zupy, miejsce do spania i uśmiech." 
Usposobienie miała pogodne, pełna optymizmu i eneggii - potrą 
fiła z humarem znieść najtrudniejsze chwilej walkę z ciężką 
chorobą w czasie okupacji /wirus zaszczepiony przez Niemców 
w więzieniu/, tak jak ostatnio - roczną walkę z rakiem^ Zaw
sze gotowa do niesienia pomocy, uczynna, Btttałav grupowała wo
kół siebie ludzi, a przyjaźnie te trwały całe lata. Niewątpli* 
wie była bardzo inteligentna, choć nie miała wyższego wyksztai 
cenią. Miała zdolności organizacyjne, które wykazała prowadzą*

Ij*Dane osobiste
1. B o ł t u ć Maria, Wesołowska.

'ARCHIWOM
Elżbiety ZswącL J
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przez tyle lat ładowską "fabrykę" - jako kier.techn. podlegały 
jej warsztaty nie tylko w Warszawie, lecz rozsiane po całej 
Polsce. Niestrudzenie krążyła między kłodzkiem a Nysą a Białą Pod 
laską, byle dostawy były na czas, i zamówienia zostały wykonane.
W dalszym opisie jej bujnego życiorysu postaram się zwrócić uwa
gę na pewne cechy jej osobowości, o której trudno mi jako córce 
pisać zupełnie obiektywnie*
6. Adresy rodziny: Irena Bołtuó, 02-001 Warszawa, al.Jerozolimski 
89 m 112, tel.29*92-10, /córka/l Andrzej Bołtuó, Warszawa, 
Karmelicka 4A m 10, tel.31J04-23 /syn/.
Z osób współpracujących w czasie okupacji lub przed wojną żyją:
1.Halina Mączydska, Jenrhos, Pwllheli, Caemarvon£shire, Anglia1,
2. Janina Maresehowa, "Antokol", 45 Holbrook Lane, Chisle Hurst 
Kent, England.

3* Janina Krzyżanowska-Adamczewska, Gdadsk-Wrzeszcz, Farenheita 
5, tel.32-32-67.

4. Kazimierz Augustowski, PAX, Warszawa, Moktowska 45.
5. Wanda Kirchaajerowa, Warszawa, al.Jerozolimskie 42 m 3, tel.

27-53-73.

II. Ofcres •przedwojenny do 1.IX. 1939 r.
1. Zawodowa nie pracowała.

Praca społeczna: przewodnicząca org.Rodzina Wojskowa w Toru- 
niu /1937-1939/t poprzednio w tej samej organizacji w 
Wilnie;.
Polski Związek Zachodni /nie znam funkcji/
Biały Krzyż

Niestety bliższych informacji nie udało mi się uzyskać. Może 
ocalały jakieś dokuaanty z tamtych czasów w Toruniu, nie mog
łam sama do nich dotrzeć*.

2. Nie orientuję się, czy Matka moja przeófaidziła jakieś specja
lne przeszkolenie osobiste do obrony kraju. Wiem tylko, że 
miała zawodowe przeszkolenie szoferskie /nie tylko amatorski€ 
prawo jazdy/, ale kursy sanitarne kończyła już w czasie oku
pacji. Możliwe, że jakiś kars przechodziła też przed wojną - 
nie wiem. Irzed wojną pracowała z Matką w Rodzinie Wojskowej 
pułkownikowa Mączydska - może ona mogłaby udzielić bliższych 
informacji.
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III. Okres okupaoli do maja 1945 r«
1. Praca zawodowa:

1939-1940 /do aresztowania/ prowadziła sklepik pocz. z art. 
włókienniczymi przy ul.Ordynackiej 13 wspólnie z przedwo
jenną właścicielką p.Malanowską. Matka zajmowała się głów
nie dostarczaniem towaru, wykorzystując przedwojenne łódz
kie znajomości szmuglowała przez zieloną granicę z Łodzi. 
Dwa razy była zatrzymana, ale udało jej się uciec. Pomaga2 
jej przez pewien czas jakiś ksiądz z Wilna, młody człowiek 
który jednak niezbyt solidnie wywiązywał się ze swoich 
zobowiązał i usiłował raz po raz oszukiwać moją matkę i 
p.Mączyńską /z którą wspólnie prowadziły gospodarstwo w 
mieszkaniu przy ul.Szczyglej 12/, tak że p.Mączyńslca powie 
działa kiedyś: "to nie żaden ksiądz, ale zwykły kunigialis 
/co po litewsku pogardliwie oznaczało jakoby księdza.../
Po ostatniej wpadce - matka nie odważyła się już jeździć 
do Łodzi i sklepik zmienił asortyment na garnkii* Ten sposó 
zarobkowania skończył się wraz z aresztowaniem matki, gdyż 
PO jej powrocie z więżienia p.Malanowska odmówiła prowa
dzeniu sklepu razem z "kryminalistką"....
Dalej prace już były tylko dorywcze: handfcł mydłem z pry
watnej fabryczki pp. Kijowiczów na Saskiej Kępie*, 
Ostatnie lata - to już tylko pieczenie tortów Mocca. Matce 
udało się zdobyć przepis na ten himeryczny, ale tani w pra 
dukcji, a tak modpy w czasie okupacji, tort i wspólnie z 
p.Hanką Trzasko-Durską /niestety już także nie żyje/ utrzy 
mywały się z pieczenia tych tortów przez ostatnie lata. 
Dodatkowo ja zarabiałam początkowo handlem obuwia, przemy
canego z getta, potem od 1943-1944 r. pracowałam $ako 
maszynistka ty Warszawskim Towarzystwie Akceptacyjnym 
/była to firma holenderska, która dawała dobry Ausweis - 
a równocześnie zarobki głownie w postaci deputatu w^dki/* 
Bardzo krótko matka moja wspólnie z p.Durską miały także 
koncesję na wódkę /był to jedyny chyba w tym czasie pewny 
zarobek/ nie wiem jednak, jak to się stała* źe bardzo pręd
ko im to zabrano'. Jak już było bardzo źle, wyprawiało się 
do mająteczku moich dziadków, do Radonie po kartofle i mąk̂  
ale na ogół "ein Topf gericht" był zawsze w domu. Po Powsts 
niu, uciekłyśmy z Matką z transportu i dorabiałyśmy w Rado- 
nicach znowu jakimś pieczeniem pierników i tp. W lutym wyje 
chałyśmy do Torunia, gdzie dostałyśmy mieszkanie i możliwo-
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ści zarobku poprzez prowadzenie /wspólnie z p.Titą Puzyniną/ bu- 
fEsrtirxrxv fetu w Teatrze Ziemi Pomorskiej oraz sklepiku na Rynku 
Niestety ze względu na brak kapitału zakładowego - w sklepiku tym 
sprzedawało się: pieczywo przyniesione rano z piekarni, cukierki 
wyrabiane przez pewną znajomą panią i,., moje deputaty /cukier, 
sztuczny miód/, ponieważ pracowałam wtedy jako maszynistka w 
Zjednoczeniu xrzemysłu Cukrowniczego, instytucja ta zresztą opła
cała wszystkie koszty mieszkania: komorne, opał, światło, gaz 
nawet książki dla uczącego się brata. Mieszkanie było ogromne i 
mieszkało tam kilkanaście osób na stałe /Puzynina z synem, pp,Ho
rzycowie, p.Kadzidłowska, p.inż.Czermiński - oraz wciąż ktoś 
nocował czy pbmieszkiwał w przelocie na Gdańsk,,,/, ale właściwi* 
ciężar utrzymania spoczywał na mnie. Dopiero kiedy Matka sprze
dała kawałek ziemi w Radonicach i kupiła warsztaty tkackie - 
mogłam w 1947 r. na jesieni rzucić pracę zawodową i tylko studio* 
waóf.
2¥ Praca społeczna - Matka nadal opiekowała się członkiniami 
Rodziny Wojskowej z Pomorza, które uciekły do Warsaawy lub zostj 
ły wysiedlone, lecz wchodziło to częściowo przynajmniej w zakres 
jej zadań konspiracyjnych'.
1F.(2.1939 r*. wstąpiła do konspiracyjnej organizacji JBłużba Zwy- 

ciestwa Polski /przekształcone później w ZWZ, a następnie AK/ 
u Zaprzysiężona w październiku 1939 r. przez gen.Tokrzewskiego 
/pseudonim Doktór/ wraz z grupą działaczek: Jadwigą Szylling, 
Wandą Fillerową, Bronisławą Suszczyńską i Janiną Krzyżanowską 
/pseud.Josek, al.Niepodległości 216/. Moja matka współpracowa* 
ła bezpośrednio z Janiną Karasiówną /pseud.Bronka/, przez 
którą otrzymywała pieniądze na pomoc dla rodzin z Pomorza'. 
Hasada była taka, że za pieniądze te organizowano warsztaty 
pracy dla kobiet, by zapewnić im na dłuższy czas warunki utrz; 
mania. Były to: pralnie, gospody, kioski, kawiarnie i tpł. 
Kierownikiem komórki był pułk.Sanoj ca, /pseud.
- tel.Warszawa 39-28-47 - który zresztą obiecał mi bardziej 
szczegółowe dane, dotyczące działalności mojej Matki, lecz 
niestety obietnicy tej nie dotrzymał.
Daiałalność została przerwana aresztowaniem w końcu paździer
nika 1940 r. Po powrocie w grudniu tegoż roku z twierdzy w -
Grudziądzu, Matka nadal działała w ZWZ.
Drugi etap jej konspiracyjnej działalności zaczyna się 
1.11.1943 r., kiedy to została przydzielona do Bazy okręgu. 
wileńskiego przy Komendzie Głównej AK. Zatrudniona w oddziale

461
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Jego zastę 
pcą M.Susz 
czyńska /papud.

j f e  K

w Oddziale V /Łączność/. Dowódcą Oddziału V był płk.PlutaąCza- 
chowski /pseud,Kuczaba/, szefem łączności wewnętrznej - mjr. 
Karasiówna /siostra gen.Tokarzewskiego/, Kryptonim Baza "Miód- 
Wiano". Bezpośrednim dowódcą był por.Kazimierz Augustowski 
pseud.Zygmunt » Jagoda/yfZadania komórki polegały na tym, iż 
za otrzymywała z Komendy Głównej AKs pieniądze, broń, amuni- 
ję, środki łączności, wyposażenie partyzanckie, materiały pro 
pagandowe - i organizowała przeratłt do komendy okręgu wileń
skiego. Do zadań Bazy należano ponad to przyjmowanie członków 
Okręgu przyjeżdżających do Warszawy oraz wysyłanie ludzi, skie 
rowanych do pracy w ołqęiigu wileńskim z Warszawy. Ponad to prze' 
rzut poczty z Warszawy do Wilna 1 z powrotenl. Baza mieściła 
się w naszym mieszkaniu w Warszawie przy ul.Szczyglej 12, po
czątkowo na II piętrze, polctem /1944/ - na IV.
Liczebność Bazy - 20 osóh, m.i. Magdalena Suszczyńską, Janina 
Krzyżanowska, Maria Bołtuó, Salina Kalandykowa, Emilia Miłosfc, 
Janina Zielińska, Edwarda Chrzczonowicz, Maria Bettinr̂ '̂ 4<̂ *M 
Do obowiązków Marii Bołtuó/pseud. Marianna/ należało: organiza* 
cja lokalu konspiracyjnego /Szczygla 12/, gdzie odbywały się 
odprawy dowódcy zespołu Bazy pułk.Tadeusza Runge /pseud.Witold/ 
z komendantem baz okręgowych AK przy Komendzie Głównej, ^rowa- 
dzenie skrzynki kontaktowej, na którą przychodziła poczta, przj 
noszona przez łączniczki kom.GŁ.AK oraz zabierana przez te sa
me łączniczki z Okręgu do Kom.Głównej. W mieszkaniu były skryt
ki, w których były przechowywane: pieniądze z Kom.Głównej do 
Okręgu, bród oraz inne materiały, przeznaczone dla Komendy 
Okręgu wileńskiego. Do obowiązków Marianny należało także pa
kowanie i maskowanie wyżej wymienionych materiałów*. Dalsze za
dania - to opieka nad ludźmi wysyłanymi do Okręgu, którzy 
w większości byli 11 cihociemnymi" /dodatkowe zadanie - to prze
chowywanie zrzutków od Cioci Antosi - pamiętam dwóch ostatnich: 
Dziadzio Adzio /Adam Szydłowski,/ i Iwan /Feliks Majorkiewicz/f. 
Marianna opiekowała się także ludźmi, przyjeżdżającymi na od
prawy i szkolenie z Okręgu Wileńskiego &0 Warszawy. W razie 
konieczności do jej obowiązków należało także przewożenie broni 
oraz poczty?.
W r.1944 przeszła przeszkolenie na kursie Banitamp*wojskowym 
/razem ze mną - I.Bołtuó/, zorganizowanym przez podokręg Struga 
/okr.warszawskiego/, którego szefem był pułk,Hieronim Suszczyń- 
ski. Kierownikiem kursu była Janina Krzyżanowska.

—  5 -
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W czasie Por/stania - była sanitariuszką w 2 Szpitalu Armii Kra
jowej /poczj baza przy ul.Widok, następnie przy ul.Chmielnej 
w hotelu Terminus - do końca Powstania /
4 .  Pseudonim Marianna, przeszkolenie j'.w., przebieg służby
j.w. W czasie Powstania otrzymała odznaczenie: Srebrny Krzyż
Zasługi z mieczami, zweryfikowane w ZBOWIDzie., oraz Krzyż 

Wsil © c s n y  ołx •
% Aresztowana w Icdncu października 1940 r. w mieszkaniu przy 
ul.Szczyglej 12 m 6 w nocy przez Gestapo z Berlina. Gestapowcy 
po zabraniu Matki pytali, jak się jedzie na Pawiak. Przez mie
siąc siedziała na Pawiaku, KsstrępisiK przest uchiwana na Szucha 
w sprawie działalności przedwojennej w Polskim Związku Zachod
nim oraz działalności konspiracyjnej /podawano adres p.Długosze' 
wskiej przy ul.Marszałkowskiej, gdzie przez pewien czas ukry
wał się gen.Tokarzewski - Długoszewska była jego bratową - a 
dla Matki był to punkt kontaktowy w sprawie pomocy dla Pomorzanl 
Ponieffraż jednak Matka znała Długoszewską od przedwojennych cza
sów po linii rodzinnej, zaprzeczała jakimkolwiek innym kontak- 
toią/. fcocpgoac W ko±TOvt43rtns połowie listopada została wywiezio
na. W dniu tym udało mi się dostać na Pawiak w sprawie paczki, 
p .znieważ Matka od młodości chorowała na gruźlicę kości, miałam 
^wszelkie zaświadczenia i to było argumentem dla ewentualnego 
zezwolenia. Gestapowcy długo mnie trzymali na korytarzu /miałam 
wtedy 13 lat/, potem usłyszawszy nazwisko - powiedzieli, że 
zgadzają się na paczkę do 1/2 kg, ale musi być dostarczona w 
ciągu godziny. Nie wiedziałam, co to znaczy. Cudem udało nam 
się z Babcią przywietfć w ciągu godziny kawałek słoniny i kilka 
jabłek. Paczkę tę wrzucono Mamusi już siedzącej w samochodzie 
na wywózkę. Nie wiedziała, że jest wieziona na rozstrzelanie. 
Cela jej jednak wiedziała o tym i pierwsza z współwięźniarek^ 
która wyszła w grudniu na wolność, miała nas o tym powiadomić. 
Na szczęście dla nas zjawiła się już po powrocie Matki, choć 
sama pod wpływem szoku omal nie zwarła na atak serca...
Z relacji Matki wynika, że wiezieni byli na wschód. W jakimś le 
sie kazano im wysiadać /była to grupa kilku więźniów - nazwisk 
nie znam/ i odczytano wyrok śmierci. Następnie wyładowano z dru 
giego samochodu karabin maszynowy. Ustawiono ich rzędem pod 
ścianą lasu, wycelowano karabin i - czekano. Trwało to ponad * i 
godzinę. Zapadł zmierzch, a oprawcy ciągle na coś czekali. Wre
szcie nadjechał Wojskowy motocykl z przyczepą, Gestapowcy poga
dali z jakimś wtficerem i - kazali wszystkim ładować się z powro 
tem do samochodu*. Jechali całą noc, chjpba drogą przez Mazury, 
wzdłuż wybrzeża, bo więźniowie słyszeli szum morza. Nad ranem
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zostali dowiezieni do twierdzy w Grudziądzuf. Tu - na szczęści* 
jak się później okazało - komendantka oddziału kobiecego, Etasi 
chcąc Matkę upokorzyć, zamknęła ją w celi kryminalnych a nie 
politycznych. Matka siedziała w cd. i kilkuosobowej, przy czym 
owe kryminalistki okazały się wyjątkowo dobre dla Matki. Wyrę
czały ją przy pracach porządkowych wjsamian za opowiadanie fil
mów czy książek po niemiecku. Matka jako dziecko uczyła się 
niemieckiego, w Warszawie jednak zeznawała przez tłumacza i 
zorientowała się, że jej słowa są przekręcane i źle tłumaczone 
Wobec tego postanowiła wprawić się w tym języku i gadanie z 
współwięźniarkami, Niemkami, była dla niej doskonałą szkołą'. 
Pracowała początkowo nad rozplątywaniem sznurów ze statków mor 
skich, co strasznie niszczyło skórę na rękach /sól/, do krwi. 
Na szczęście wydzielająca pracę zorientowała się, że Mama ma 
zdolności artystyczne i powierzyła jej rosbienie serwetek z 
koralików dla niemieckich hoteli, ^oza jec5nak była stale 
szykanowana przez komendantkę i strażniczkę /niestety już nie 
piamiętam jej imienia, choć niedawno jeszcze pamiętałam, bo 
Mama często ją wspominała/ - v\|czasie spaceru kazała Mamie 
skakać w kucki, chodzić na czworakach, w czasie mrozu i zimna 
/koniec listopada, początek grudia/ zlewała mamie głowę zimną 
wodą /Mama miała bardzo gęste, bujne włosy/ i tak wypędzała ją 
na dwór. Mama spała na jednej pryczy z kobietą, która udusiła 
kochanka, druga siedziała za dziecko z wolakiem /była to żona 
młynarza, który poszedł na wojną jeszcze w 1938 x*. Pierwsze 
dziecko miała z pomocnikiem i dostała pochwałę od Hitlera za 
wypełnianie obowiązków kobiety niemieckiej, drugie ze starszym 
od męża zastępcą, kiedy pomocnika też wzięli do wojska - dosta! 
ła drugi order, niestety trzecie urodziła z Jasiem Potockim 
wywiezionym z Polski na roboty. Jasia zastrzelili na miejscu, 
dziecko zabrali, a ona siedziała fc twierdzy grudziądzkiej z wy. 
rokiem dożywotniego więzienia/. Trzecia siedziała za kotlety 
dawane jeńcom angielskim. Koło jej wsi, była to młoda dziewczy
na, prowadzono jeńców angielskich na roboty. Przechodzili zaw
sze przez mostek. Dziewczyna pod mostkiem zostawiała dla nich 
kotlety. I wpadła - znaleziono S kotletów - dostała osiem mie
sięcy ciężkiego więzienia. Mówiła zresztą, że nie żałuje, bo gdj 
by wiedzieli, ile poprzednio dała tych kotletów - nigdy nie 
wyszjaby z więzienia... Czwarta siedziała za poranienie męża- 
pijaka nożem. Reszty nie pamiętam. A może było ich tylko czterj

V\
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W tym czasie w Warszawie robiliśmy starania, by się dowiedzieć, co 
się stało z Matką, Wiadomo było, że już jej nie ma na Pawlaku. Na 
Szucha powiedzieli mi, że wogóle była aresztowana przez ^estapo 
z Berlina i nie ma jej w ich kartotekach. Siad zaginął. Wtedy ktoś 
ze znajomych poradził, by napisać do gen.Baacuschwitza o interwencję 
w sprawie prześladowania wdowy po poległym w czasie wojny, co jakoby 
było sprzeczne z prawami kombatanckimi. Takie podanie po niemiecku 
zostało wystosowane i zaniosła wysłałam je znowu na jakimś cudem 
zdobyły adres w Berlinie. Dlaczego do gen.Brauschwitza, Po oblęże
niu Warszawy gen*Brauschwitz na interwencję gen’. Kutrze by dał Mamie 
przepustkę na wyjście z Warszawy, by szukać Ojcai. Kiedy Matka zna- 
lazała grób w Łomiankach, Brauschwitz zaofiarował wojskowy transpprt 
i pogrzeb z honorami wojskowymi. Matka oczywiście odmówiła i prze
wieźliśmy ciało ojca z Łomianek okrężną drogą /Warszawa była jeszcze 
zamknięta/ na Cmentarz Wojskowy po prostu na dachu taksówki i tam 
odbyłjl s%ę pogrzeb z udziałem tylko najbliższej rodziny i księdza1, 
rrzypuszczaliśmy jednak, że gen.Bwruschwitz będzie pamiętał nazwisko 
ojca jako jedynego generała poległego pod Warszawą, Czy podanie dosz
ło do adresata - oczywiście nie wiadomo - faktem jest jednak, że wxx 
9  grudnia ̂ toilvAisŷ ê ccv̂ nea9Ć matka została wezwana na rozprawę, co 
jak wiadomo, nie było w ogóle we zwyczaju gestapo. Było to coś w ro
dzaju sądu, przy czym przysłuchiwało się 3 oficerów WermachttU Roz
prawa trwała trzydzieści kilka godzin. Przed srar̂&Efeenr przejściem s«b< 
przez całe miasto z więzienia do siedziby gestapo, oczywiście matce 
strażniczka zmoczyła głowę, następnie już przed wejściem na salę o- 
trzymała przez ubranie jakiś zastrzyk. Okazał się to wirus, powodu
jący nagłą, wysoką gorączkę typu malarycznego. Matka była jednak 
człowiekiem o takiej sile woli, że mimo gorączki zeznawała cały czas 
sama, mówiąc już płynnie po niemiecku. Muszę tu dodać, że Matka, któ
ra zawsze była znakomitym medium /prof,Ossowiecki robił z nią szereg 
interesujących doświadczeń przed wojiią/, w nocy przed rozprawą obu
dziła się - jak nam ppowiadała - w więzieniu i zobaczyła ojca, sie
dzącego na p̂ czy. Ojciec jej powiedział, że będzie jutro wezwana na 
rozprawę i od jej postawy zależy, czy nas /czyli dzfe ci/ jeszcze zo
baczy, Ze będą jej zarzucali; działaąność antyniemieeką przed wojną 
/PZZ/, pomoc rodzinom wojskowym z Pomorza i działalność konspiracyj
ną, Ze na pierwsze pytani® ma odpowiadać twierdząco, gdyż jako 
żona generała musiała należed do Polskiego Związku Zachodniego, podo* 
bnie, jak dzieci niemieckich oficerów muszą należeli §o Hitlerjugend, 
a z następnych musi się jakoś wykręcić, bo od tego wszystko zależy. 
Matka obudziła się rano pod dużym wrażeniem i rzeczywiście została

-  8  -
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wezwana na rozprawę. Sprawa potoczyła się w zasadzie według "prze
powiedni" ojca. Przy czym na drugie pytanie Matka sama wykombinowała 
taką odpowiedź, że organizacja Rodziny Wojskowej była bardzo bogata 
i matka jako przewodnicząca nie mogła łotiat# kasy zatrzymać, tylko 
właśnie te pieniądze rozdawała byłam członkiniom organizacji, by im 
P°móc materialnie i zapewnić warunki utrzymania rodzinom wielodziet
nym. Tak że na dwa pierwsze zarzuty odpowiedziała twierdząco, a 
natomiast na ostatni - przecząco. Do żadnej organizacji nie należała 
i o niczym nie wiej® Podziałało to zapewne psycholgicznie i na zakońc 
czenie oświadczono, że zwalnia się $ą do zarzutu działania na szttodę 
Rzeszy Niemieckiej, ale ponieważ siedząc w więzieniu miała kontakt 
z politycznymi i za dużo wie, dostanie rok Dachau*. Na to matka oświa 
dczyła, że siedziała z kryminalnymi. Wezwano wtedy jej współtowarzy- 
szki niedoli, które wydały jej wspaniałą opinię*. I wtedy oświadoao- 
no, że wobec tego jest wolna... Naturalnie rozprawa trwała dwa dni i 
noc, matka miała wysoką gorączkę przez pierwsze 12 godzin.Pytad było 
dużo, powtarzanyah w kółko. Nie dawano matce nic do jedzenia na
wet wody do picia, świecono w oczy ostrymi lappami i tp, ale wszy
stko to jest ogólnie znane. Ewenementem była obecność milczących 
oficerów Wermachtu w czasie całego przesłuchania czy rozprawy, jak 
kto woli, no i finał - był to grudzień 194-0 i co prawda jeszcze 
wtedy zdarzały się wypadki wypuszczenia ludzi na wolność, ale już 
niezmiernie rzadkie. Matka za zarbbione w więzieniu pieniądzef̂ >oje
chała do ^orunia, ̂ wysiała do nas depeszę,” że~wraca, była w naszym  ̂
dą-wnym mieszkaniu w Toruniu, przy ul.Podzamcze 5, gdzie naturalnie, 
mieszkał niemiecki generał, komendant miasta. Stały tam jeszcze na
sze meble i różne drn biazgi. Po powrocie z więzienia matka miewała 
regularne nawroty gorączki*. Początkowo co 2-3 tygodnie - kilkanaście 
godzin, potem 2-3 miesiące i tylko kilka godzin. Niestety nie było 
wtedy warunków na zbadanie, co to za wirus, ^rzebaby wziąć krew 
w czasie ataku, a to bywało zazwyczaj w nocy, godzina policyjna,
o przejeździe do szpitala nie było mowy i tak ostatni taki ciężki 
atak miała matka w czasie Powstania, kiedy myśleliśmy, że organizm 
wycieńczony głodem i pracą ponad siły ̂ e  wytrzyma. Były to niezwykli 
wysokie gorączki, poza skalę termometru. Po wojnie miała jeden tylko 
słabszy zresztą atak i penicilina zlikwidowała go raz na zawszeć 

W czasie tych ataków dawaliśmy tylko środki na podtrzymanie serca i 
lobelię na ułatwienie oddychania. Innych leków nie było. Matka jedna; 
wszystkie te choroby znosiłâ ; pogodą i wiadą w wyzdrowieniem 
Na Pawiaku Matka była w kilkunastoosobowej celi i pracowała w kuchni 
Wiadomości o niej mieliśmy przez dr Affek-Kamińską, która zresztą
w kilka dni po aresztowaiu mamy zjawiła się u nas z polecenia mjr 
Baranowskiego /przyjaciela mego ojca/ z OHagu, by się nami zaopieko
wać.

9
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6* W ramach konspiracyjnej działalności kulturalnej w naszym miesz
kaniu przy ul. Szczyglej 12 odbywały się co pewien czas występy tukv 
łrmugg wybitnych artystów. M.i. pamiętam dwa występy Mariusza Maszyń- 
skiego /fragmenty "Pana Tadeusza" i opowiadania Zygmunta Nowakowskie 
go z tomu opowiadań dla dzieci/. Ogromny salon /ok.60 m /$ przez nas 
normalnie nieużywany, mieścił na tych występach po kilkadziesiąt 
osób na zasadzie znajomi znajomych i ich znajomi, jak to zwyczajnie 
bywało w okupacyjnej Warszawie'.
7« Działalności "samorzutnej “ nie znan*.

Do działalności w czasie okupacji należy dodad okres wojny 1939 t .
W pierwszych dniach września mama kierowała ewakuacją rodzin wojsko
wych z zagrożonego Torunia. Po załadowaniu kobiet i dzieci do sreem 
wagonów, sama wyjeżdżała z Torunia własnym samochodem /Fiat 508/ 
tylko z podręcznym neseserkiemi*Łipiec i sierpień spędzaliśmy w 
Ciechocinku, bo ojciec już był na froncie - tj na granicy Prus Wschc 
dnich, gdzie kwatero wała jego grupa operacyjna. Vk. 20 sierpnia, 
ojciec przyjechał się z nami pożegnać, widziałam go wtedy po raz 
ostatni, bo ciężarówką odesłano nas do Radonie, majątku dziadków 
Wesołowskich koło Błonia. Matka została w Toruniu. Z pomocą swojej 
zastępczyni, pułkownikowej Haliny Mączyńskiej /jej adres w Anglii 
podałam wyżej/ prowadziły p#d obstrzałem ewakuację żon wojskowych 
w okolice Warszawy.
ma*kavp3rzy#arBkała Nasz samochód został przestrzelony w czasie wyja
zdu z Torunia przez gołębiarzy tak, że z podziurawioną chłodnicą 
matka porzuciła go w Ciechocinku. Dalej jechała z ewakuowanymi 
kobietami pociągami lub ciężarówkami. Kiedy grupa dotarła do Warsza
wy /nie pamiętam, cay może kobiety ulokowano w okolicach Wais zawy - 
na to pytanie może odpowiedzieć już tylko p.Mączyńsk^* matka przy
jechała do nas do Radonie. Wiadomości z frontu były coraz gorsze 
i po apelu pułk.Umiastowskiego, zdecydowaliśmy się jechać na wschód? 
Na szczęście utknęliśmy na Pradze i przeważył nad ogóln^paniką 
zdrowy rozsądek mojej matki, która całą rodzinę zaprowadziła do 
siostry mojej bakki, cioci Jadzi Turowej, mieszkającej przy ul.Źu- 
-rawiej, drugi dom od rogu Kruczej, na parterze w oficynie. Tam też 
przetrwaliśmy całe oblężenie Warszawy. W mieszkaniu cioci Turowej 
poza nami tj mamą, bratem i dziadkami, przebywała dalsza i bliższa 
rodzina, uciekając przed bombardowaniem i obstrzałem innych dzielni 
Warszawy: brat matki, Stanisław Wesołowski z żoną i córeczką,
Zofia Elżanowska /cioteczna siostra babci/, i rodzina Łopińskich 
/g^gfrggrsaggvrBrAgedzieci siostry dziadka Wesołowskiego/ z przyszywaną 
ich rodziną. Wszystkie zapasy zostały bardzo prędko zjedzone i
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zaopatrzeniem zajmowała się właściwie wyłącznie moja matka, która 
całe noce stała w różnych kolejkach, ty zdobyć trochę kaszy, mąki 
czy kartofli. 0 oj clenie było żadnych Wiadomości poza tym, że był 
w Modlinie, czyli przeszedł przez Bzurę i Kampinos, ale gen.Thomme 
nie zgodził się na przyjęcie do twierdzy, cierpifiącej na brak żyw
ności,resztek armii Pomorze i Poznań - wobec czego musieli przebi
jać się do Warszawy*. Szli przez Palńiry, gdzie były składy broni
i amunicji. Dwa pierwsze transporty dosz|# bez przeszkód do Warsza
wy, ostatni, prowadzony osobiście przez mego ojca trrfił w Łomian
kach na zasadzkę. Niemcy byli na drzewach, na dachach domów. Wpuści 
li kolumnę między siebie i wtedy uderzyli. Poległo według publiko
wanych danych 2500 osób*. Ojciec miał przestrzeloną arterię szyjną 
więc zginął prawdopodobnie na miejscu. Matka, która 29 września wy
ruszyła na poszukiwanie ojca, znalazła jego grób i wróciła do 
Warszawy zupełnie siwa /miała wtedy 33 lata/. Na szczęście znaleźŁi 
się przyjaciele, którzy ofiarowali nam w Warszawie mieszkanie 
umeblowane, nawet z pościelą - za resztki pieniędzy trzeba było 
kupić ubranie. Matka jednak okazała od razu tyle energii i inicja
tywy, że przez cały okres okupacji mogliśmy się uczyć, nie straci
liśmy z bratem ani jednego roku /ja zdałam maturę w 1944 r. przed 
samym powstanieią/ i zawsze w domu dla nas i dla każdego, kto się 
pojawił, było coś do zjedzenia. Zwykle było to jedno danie typu 
gęstej zupy, ale nie byliśmy głodnlł. Bywały u nas różne osoby, 
ciągle kogoś trzeba było przechować, przenocować, pomóc.
Pamiętam w roku chyba 1943> kiedy trze ch chłopców na Szczyglej /był 
ła to ulica nieprzelotowi zaatakowało patrol żandarmerii. Wywią
zała się strzelanina, chyba dwóch zginęło, ale jeden ranny uciekł
i schował się na naszej klatce schodowej. Mój brat wpuścił go 
do pHstego mieszkania, gd\ie przy pomocy kuzynki, która przypadkiem 
przyszła /obecnie prof. Kamilla Mrozowska w UJ w Krakowie/, opa
trzyli mu ranę. Mrozowska również wymyła schody, gdzie były ślady 
krwi /mieszkaliśmy wtedy na II piętrze/. Kiedy przyszła mama, 
po południu, na Szczyglej już przetrząsali wszystkie domy. xrzeba 
było chłopaka wywieźć za wszelką cenę. Właściciel tej kamienicy i 
nasz dobroczyńca /było to mieszkanie jego brata/ p.Stefan Kobyliń
ski przebrał chłopaka we własne futro, kapelusz i podjechał na 
Kopernika dorożką. Jakoś udało mu się zmylić czujność patroli 
żandarmerii na Foksal i wywieźć chłopaka w bezpieczne miejsceś".
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IV, Okres powojenny.
1, Od lutego 1945 r, do 1950 r, matka mieszkała w Toruniu, gdzie- 
jak pisałam - początkowo zajmowała się dorywczo prowadzeniem bufetu 
w teatrze, sklepikiem /kilka miesięcy/, od jesieni 1947 r,, kiedy 
sprzedano kawałek Radonie, mama kupiła warsztaty tkackie i zaczęła 
uczyć się tkactwa samodziałowego. Zainstalowana pracownia była po 
prostu w naszym mieszktoiu. Potem, kiedy zdała egzamin mistrzowski, 
odkupiła sklep z samodziałami i haftami wojskowymi na przedłużeniu 
ul,Szerokiej w Toruniu i w ten sposób mogliśmy studiować już nie 
pracując zarobkowo. Po śmierci dziadków Wesołowskich matka przenio
sła się do Warszawy, gdzie pracowała^poczĄąkowo w Cepelii, a potem 
przez kilkanaście lat jako kierownik techniczny Ładu,

Ciągle nękały ją jakieś choroby: niezaleczona gruźlica kości 
w mostku między piersiami / skutek wypadku narciarskiego w 1934 r,/ 
sp>c|lowała otwarcie się rany, której nie można było zaleczyć'* W r, 
1962 przeszła operację raka piersi w klinice prof.Manteuffla - nie
stety źle zrobiono badanie wycinka i uznając nowoti$r za niezłośliwy 
nie wycięto* gruczołów. Po dwóch ifctach były już przerzuty w całej 
klatce piersiowej, W r,1963 miała ciężką operację woreczka żółcio
wego, gdzie tkwił ogromny kamień1. Ciągle dokuczała jej złamana w tyi 
że wypadku narciarskim noga, która przed wojną była co roku moczona 
w solach i błotach ciechocińskich, na co po wojnie oczywiście nie 
było ani czasu ani pieniędzy,
2, 0 pracy zawodowej pisała w poprzednich punktach. Jeśli chodl
o pracę społeczną, wiem, że matka działała w związku zawodowym 
spółdzielców i w kole Zbowidu. W JJikim charakterze - nie wierni,

V, Dokumentacja
1, posiadam ostatnie legitymacje matki, Kennkartę z azasow 

okupacji, fotografie /kilka przedwojennych, reszta powojennych/* 
Wszystko megę udostępnić

2, Wszystkie adresy podałam w pkt[,I/G,
3, Podane wiadomości nie były publikowane, poza nekrologiem

w Stolicy /XII, 1964/ oraz uwzględnieniem w książce o tfęźniach Pa
wiaka!, 0 działalności w czasie Powstania pisała Bronisława Magdale
na Ochman "Szpital powstańczy" - I nagroda na konkursie wspomnień 
pielęgniarek /, publikacja w tomie zbiorowym,'*' Nota o naszej ucieczce

Warszawa, 10 lipca 1975 roku

z transportu do obozu w Zeitheinf*
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Dodatkowe informacje 
ad pkt III/5 - Aresztowania

W grudniu, po powrocie z więzienia w Grudziądzu - matka przez
4 miesiące była śledzona* Jej "aniołem stróżem" był starszy pan 
w futrze z bobrowym kołnierzem i pilśniowym kapeluszu. Czekał rano 
przed domem, doprowadzał do sklepu, czekał przid sklepem i chodził 
wytrwale wszędzie za mamą, W pierwszych tygodniach mama rozwijała 
tyleż pomydłową co bezsensowną działalność "gubienia" swego opie
kuna, Jeździła w gęsto zaludnione dzielnice żydowskie, wchodziła do

9 psklepików na Żabiej, by wyjść tylnym wyj ściem, rrzemykała się
bramami o podwojnych przejściach, wskakiwała i wyskakiwała z tram
wajów - w rezultacie gubiła "aniołka" na 2-3 godziny, znajdując 
go po powrocie z takiej eskapady przed naszym domem lub na Ordyna
ckie ju Nie miało to o tyle sensu, że i tak przez kilka pierwszych 
miesięcy po powrocie z więztłnia matka nigdzie nie chodziła, by 
nie narażać nie tylko ludzi ze swojej siatki organizacyjnej, lecz 
nawet rodziny lub przyjaciół, u których nigdy nie wiadomo, czy coś 
się nie działo, czy nie byłPkteśg dla kogo taka wizyta mogłaby byó 
niebezpieczna, Żyła zatem w absolutnej izolacji, pracując Jeszcze 
w sklepie, dostarczając towar, choć już na zasadzie Wymówienia -a  
przez starą kupcową Malanowską(wspólnictwa^ Tak że właściwie anio
łek wcale Mamie nie przeszkadzał. Po kilku tygodniach witali się co 
rano, aniołek chodził po prostu już z mamą, nie o trzy kroki za 
nią, z czasem doszłotf: do tego, że pomagał nosić cięższe paczki itp 
Sytuacja tyldś dramatyczna co komiczna. Sługus niemiecki jako pomoc 
nik byłej więźniarki. Ponieważ mama była bardzo towarzyska, w cza
sie dłuższych podróży do jakichś huJrkowni z garnkami na końcu 
miasta, rozmawiali o pogodzie, o wydarzeniach na froncie. Aniołek 
nam się zawsze kłaniał, w ogóle był prawie członkiem rodziny, choć 
nigdy nie ddpiiowadzał mamy dalej, niż do klatki schodowej. Na szczę 
-ście niał zasadę nie wchodzenia do domu, ani do sklepu. Przez te 
kilka miesięcy znali go zresztą także wszyscy nasi znajomi i przyja 
ciele i... aniołek po prostu stał się nie groźny. Gdzieś na wiosnę 
rano nie było go na pcBterunku i... nie pojawił się więcej. Mama go 
spotkała go w rok później w tramwaju, grzecznie się ukłonił i nawet 
powiedział, że żałuje, ale ma już innego podopiecznego.•,

W latach 1941-1943 mama była dwukrotnie wzywana na przesłuch 
chania do Gestapo na Aleję Szucha, Każde takie wyjście z domu było 
pożegnaniem na zawsze, zabierała ze sobą sweter i szfcśeteczkę 
do zębów, lekarstwa, na szczęście jednak - wracała po kilku lub kil 
kunastu godzinach. Było to w czasie kampanii afrykańskiej i dotyczy
ło — mego ojca. Widocznie ktoś posługiwał się dokuffiantami ojca, bo
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szczegółowo wypytywano mamę o grób oj ca, czy na pewno go rozpozna
ła* Nawet raz zagrano, że udają ojca w celi obok, czy chce go zoba
czyć, Różne tym podobne numery, żeby mama zdradziła się, że ojciec 
żyje. Było to o tyle smutne, że powodowało u nas niewalną, ale 
jednak nadzieję, że może rzeczywiście...skoro gestapo... Na szczę
ście nikt ze znajomych nie wpadł na pomysł przysyłania nam paczek 
przez .Hiszpanię /co zdarzało si§ niektórym żonom czy wdowom po 
oficerach w Y/arszawie - paczki z kakao czy kawą lub herbatą/, bo 
byłby to oczywisty dowód, że ojciec żyje. Nie mogli mamie udowod
nić niczego^ w tej sprawie nic nie miała do ukrycia i dlatego chy- 
bą ją wypuszczali. Oczywiście każda taka wizyta na bzucha /było icŁ
2 lub 3/ powodowała na kilka tygodni wyłączenie z pracy konspira- 

izolację mieszkania, zwykle my wyprowadzaliśmy się do róż
nych znajomych. Kiedyś mieszkałam u koleżanki 4 tygodnie, nie komu
nikując się wcale z mamą ani z bratem, mając tylko woreczek kaszy
1 40 jajek na utrzymanie,ale było to związane z jakąś generalną 
wsypą i przez miesiąc, póki ktoś aresztowany, kto znał nasz adres, 
nie został zamordowany, mieszkanie stało "czyste%

ad pktuIIl/3 Powstanie *
2 Szpital Armii Krajowej - punkt zborny początkowo ul,Widok 5» 
potem Chmielna 28 /hotel ierminus/ do 9 października /ewakuacja/1. 
Należał do Okręgu Warszawskiego pułk,Montera - Śródmieście, kier. 
sanitarnym był pułk.Bakcyl, a komendantem szpitala dr Janina Krzy
żanowska.
Ze wspomnień. Magdaleny Ochman pt "Szpital na Chmielnej u pozwalam sc 
bie zacytowac fragmenty, dotyczące Marianny:
s.150 “li., ostatni “indyk" /chodziło o poparzonych “krową" z ul. 
Jasnej - IB/ jeszcze żyje. Marianna uwzięła się, żeby go uratować, 
i z zupełnym zaparciem się pielęgnuje go, poświęcając mu cały swój 
wolny czas. Dr G.kazał zrywać strupy, które się uformowały. Marian- 
-na delikatnie skubie je pęsetą i oaaczyszcza w tefa. sposób ciało%

21,VII1.44
s.154 - 23*VIiif.44 "Byłam po raz pierwszy z patrolem po chleb. 
Zespół był kombinowany, vo patrole są bardzo pomęczone. Poszłyśmy 
więc pod kierownictwem niestrudzonej .Beaty, która nabrała wielkiej 
rutyny terenowej. Jak nikt, potrafi się poruszać w gruzach, odnaj
dywać najlepsze i najbliższe przejścia. Wie, gdzie Niemcy są wstrze 
lani, jak przeskoczyć, uskoczyćM i prześliznąć się pod barykadą, 
Idzie z nami dr J., Ania, Danka, Marianna i Irka. Marianna będzie 
miała dyżur nocny po bardzo pracowitym dniu, ma więc do 10 godziny 
wolne, ale idzie na ochotnika. Uprosiła Marynkę o zastępstwo na
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dwie godziny. Jak tylko jest wolna; stara się chodź id na wszystkie 
patrole z Irką, Chód tego nie Okazuje, "bardzo się niepokoi, gdy 
jej pisklę idzie na służbę w teren. Toteż kosztem swego wypoczynku 
już dziś dla każdej z nas minimalnego, pełni dodatkowo służbę 
patrolową,"
s.173 7* IX. 44 Matka moja zajmowała się poza wszystkimi obowiązka
mi pielęgniarskimi - przydziałem wody. Nazywano ją$ "MfiactSBDMpcwxv3:\ 
stadbctty "kobietą u studni"f#
"Obmyłam ręce i szyję watą umoczoną w denaturacie i zdecydowałam^ 
z jakimś rozpaczliwym uporem, że muszę dostać koniecznie dziś od 
Marianny 2 szklanki wody, umyd zęby i opłukad twarz. Wargi miałam 
spieczone i popękane, a w ustach obrzydliwy smak. Mariannę zastałam 
leżącą na barłogu. Była czerwona i półprzytomna, znów miała ątak 
tej swojej tajemniczej gorączki powięziennej. W 1940 roku siedziała 
w więzieniu za swoją działalność przedwojenną w Związku Ziem Zacho
dnich w Toruniu', Z WaTs^wy wywieziono ją do Fordon# i po 3 miesią
cach, z powodcw zupełnie dla niej samej ani dla nikogo nie znanych, 
po prostu wypuszczono z więzienia. /Informacje te są nieścisłe - 
przyp.I3 / W więzieniu dano jej jakiś zastrzyk, po którym co jakiś 
czas dostawała bardzo silnej gorączki. Po 2 dniach temperatura mi
jała aż do następnego ataku."
W tym dniu była rozważana sprawa przejścia ze szpitala na drugą 
stronę Alej Jerozolimskich Rozważana było oddanie tzw północnego 
śródmieścia - kwadratu między Marszałkowską - Królew^ i Bracką 
/ w tych dniach już tylko tyle/ - Niemcom. Dr Josek przeczytała 
rozikz> zezwalający na opuszczenie szpitala1. "Marianna popatrzyła 
na Irkę. Obawiała się bardzo o nią. Oczywiście obie zostały." 
s.188 - 24.IX,44
"Położyłam się spać. Łapać każdą sekundę snu!/.../ - Magda! - odefc- 
wał się głos Marianny. Zegnaj spanie! - Marianna, do ciężkiej chole 
ry! - krzyknęłam zrozpaczona - niejwidzisz, że muszę spać, idę o 
drugiej po wodę-, - "Nie wrzeszcz, chodź zaraz, na strychu spadło 
coś wielkiego, pewnie niewypał. Nie czułaś^ jak chałupa zadygotała? 
Naciągam kitel, idziemy na strych, W dachu dziura, a na podłodze 
leży jakiś przedmiot. Latarka kiepsko świeci. Obmacujemy - miękkie, 
patrzymy bliżej - coś się rozsypało. Worek jakiś zapełniony małymi 
woreczkami. Zrzut z samolotu. Radujemy się obie. Właśnie teraz, gdy 
oprócz„plujki, cukru i wina nic już nie było do jedzenia. A tu wła
śnie żywność, nie amuni^cja. Ogarnęła mnie zupełnie niewytłumaczona 
radość, głęboka ufność i pewność, że na pewno przetrwamy i nic nam 
się nie stanie. Jednocześnie przez myśl przeleciał rozkaz o karze 
śmierci za przywłaszczanie sobie zrzutów. Gwiżdżę na karę śmierci!
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Chorzy jutro dostaną pożywną zupę. Umawiamy się z Marianną,że ona 
oficjalnie nic o tym nie wie, a ja wszystkim innym wytłumaczę, że 
otrzymał.śmy przydziały. Zbieramy w płachtę nieuszkodzone paczki
i znosimy do magazynu, ^ nocy można to zrobić niepostrzeżenie. Co 
za bogactwo! Sproszkowane zupy już razem z tłuszczem i mleko w 
proszku'."
s. 198 8.21.1944 roku
"Dr J. przyniosła wczoraj nasze odznaczenia. Odznaczeni zostali 
Krzyżem Walecznych: dr J., dr G., pielęgniarki i sanitariuszki: 
Anita, Anna, êata, Marianna, Danka, Hanka K.pośmiertnie i Halina
S.pośmiertnie. ”

/^io joatoa powaa, ■ ,-łzy adznaoacnic to auoL^u zw^Tyfikowane -
gcsyp»IJ/

Ĵerdsam zgodność
isa z oryjinałem

'.iibKK
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MARIA BOŁTUĆ, z d.Wesołowska, pseud. Mutka, Marianna, ( 1 9 0 5 -1 9 6 4 ) ,  
czł. SZP, ZWZ-AK, ewakuacja żon oficerów z Pomorza w 1939 r., praca w 
Bazie Oddziału  V AK "Miód-Wiano", sanitariuszka w Powstaniu  
Warszawskim.

Urodziła się 10.8.1905 w Kazaniu (Rosja), córka inż.Ludwika f  X  

Wesołowskiego i Zofii z d. Mrozowskiej. Ojciec, syn powstańca z 1963 r.
z ziem iańskiej rodziny (m a ją tek  Radonice pod Błoniem), po studiach

'---—~ -------- --- ,,r|| ___;_
technologicznych w Petersburgu, był do 1917 r. dyrektorem fabryk  
włókienniczych w Kazaniu i Niżnym Nowogorodzie. Do Polski rodzina 
w ró c iła  w 1921 r. i inż Wesołowski pracował do 1939 r. w 
Żyrardowskich Zakładach Lniarskich. M a n a z d a ła  maturę w krakowskiej  
szkole Urszulanek, poczem uczuła się w szkole ogrodniczej. W r .1 9 2 4  
w ysz ła  zamąż za ppłk. M ikołaja Bołtucia, pracującego w W arszawie w 
sztabie generalnym WP. w  r .1 92 5  przebywała przez kilka miesięcy w 
Paryżu, gdzie mąż był na stażu. W 1 .1 9 2 7 -193 0  m ieszkała  z mężem, 
dowódcą KOP, w Grodnie, a od 1930 do 1937 w Wilnie, gdzie płk.Bołtuć  
był dow.piechoty dyw.19 DP. Od 1937 r.m ieszkała z mężem, dow. 4  DP, i 
dwojgiem dzieci ( Irena ur.1925, Andrzej ur.1929) w Toruniu przy 
ul.Przedzamcze 5. Maria Bołtućjbyła  dzia ła c zk ą  Stow.“Rodzina 
Wojskowa” i Polskioyu Związku Zachodniego. Była bardzo wysportowana: 
w W ilnie brała udział w zawodach narciarskich (c iężkie  złam anie nogi), 
w zawodach pływackich, grała w tenisa, skończyła kursy dla szoferów  
zawodowych, p ilo tow ała  awionetkę. Brała udział w konkursach 
tanecznych.

We wrześniu 1939 r. prowadziła  ewakuację żon wojskowych, je j  
samochód, Fiat 508 , ostrzelany przez dywersantów, m usiała zostaw ić  w  
Ciechocinku. Oblężenie Warszawy spędziła z dziećmi i rodzicami w 
W arszawie przy ul.Żurawiej, s ta ra ją c  się przez cały czas o zaopatrzenie  
w żywność dla ponad 30 osób, które w tym mieszkaniu się schroniły. Po 
kapitu lacji Warszawy w yruszyła  na poszukiwanie męża, o którym  
ostatnie wiadomości pochodziły z Modlina. Gen.bryg. Mikołaj Bołtuć  
poległ 22.9.39 . Odnalazła jego tymczasowy grób w Łomiankach 
k/W arszawy. 1.10.39 r. sprowadziła c ia ło  męża na cmentarz wojskowy, 
odmawiając niemieckiemu dowództwu ja k ie jk o lw ie k  asysty w ojskow ej.

W październiku 1939 r. zosta ła  zaprzysiężona przez gen.Mlchała 
Tokarzewskiego (pseud.Doktór) w Służbie Zwycięstw a Polski (później 
ZWZ i AK) w raz z grupą działaczek: Jadw igą Szylling, Wandą F il le ro w ą,
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Bronisław ą Magdaleną Suszczyńską, Janiną Krzyżanowską (pseudJosek)
Współpracowała bezpośrednio z Janiną Karasiówną (pseud.Bronka), przez 
którą  o trzym yw ała pieniacze na pomoc dla rodzin z Pomorza.
Kierownikiem komórki był płk.Sanojca (pseud.Kostrzewa). Pomoc 
polegała na organizowaniu m ie jsc  pracy dla samotnych kobiet: kupowano 
pr alnie, kawiarnie, restauracje , sklepy i td, co mogło im na dłuższy czas 
zapewnić środki utrzymania. Dotyczyło to żon wojskowych i wdów *  
całeqo Pomorza i Wybrzeża (m.i. żon i wdów po marynarzach).

l» NUmlM— |H»H* n  I .............iw nm — — i. “*T|TOr IIIHiTllII III TKli IHII l|l||l Ifll I i r ....

Komunikowała się w tym czasie z gen.Tokarzewskim, który m ieszka ł u 
je j  dalekiej kuzynki, pJlienowskiej przy ul.Skorupki.

21 października 1940 roku zosta ła  aresztowana przez Gestapo z 
Berlina (musiała im wskazać drogę na Pawiak), przesłuchiwana na 
Szucha, na pocz.listopada zosta ła  wywieziona z grupą w spółw ięźn iów  na 
rozstrzelanie. Jednakże po wykopaniu dołów i ustawieniu karabinów  
maszynowych, p o ja w ił  się żo łn ierz  na motocyklu , wszystkich  
załadowano z powrotem do ciężarówki i wywieziono do tw ie rd zy  w  
Grudziądzu. W ramach szykan wobec wdowy po generale Marię 
umieszczono w celi kryminalnych, a nie politycznych, co okazało się  
później dla niej pomyślne. Początkowo pracowała przy rozsupływaniu lin  
okrętowych, nast. w yrab ia ła  serw etk i z koralików dla niemieckich  
hoteli, przez cały czas ćw icząc się w niemieckim przez opowiadanie 7  ^ t u m  \aA U  

współwięźniarkom  treści f i lm ó w  czy książek.^Na Szucha przekonała s ię . 
że tłum acz przekręcał je j  zeznania. W tym czasie dzieci w y s ła ły  do 
gen.Brauschwitza l is t ,  że aresztowanie wdowy po poległym jes t  
pogwałceniem praw kombatanckich. Maria została  wezwana do 
grudziądzkiego Gestapo na rozprawę, w której brał udział także o ficer  
Wehrmachtu. Przed w e jśc iem  otrzym ała  zastrzyk, który powodował 
ataki bardzo wysokiej temperatury w rodzaju m alarii.  Po powrocie do 
W -w y ataki pow starzału  się regularnie, tylko w coraz większych  
odstępach czasu -  raz na tydzień, raz na m iesiąc, raz na rok. Choroba ta 
została  ostatecznie zwalczona dopiero w 1945 r. dzięki penicilinie.
Rozprawa t rw a ła  48 godzin, oskarżenie dotyczyło: pieniędzy 
rozdzielanych rodzinom wojskowych, należenia do PZZ oraz kontaktów z 
podziemiem. Maria na dwa pierwsze odpowiedziała tw ierdząco,  
t łum acząc, iż  Rodzina Wojskowa była bardzo bogatą ins ty tuc ją , w ięc  
pieniądze należały do rodzin wojskowych; po drugie -  jako żona generała  
musiała należeć do PZZ, a trzeciem u zaprzeczyła. Przez silne fa le
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gorączki była półprzytomna. Na zakończenie oświadczono, że ponieważ 
siedzia ła  z politycznymi za dużo w ie , je s t  skazana na rok Dachau. Wobec 
zaprzeczenia oskarżonej -  wezwano w spółw ięźn iark i,  które w y s ta w iły  
je j  jak najlepszą opinię, że tak pilnie uczyła się języka niemieckiego . 
Maria została  zwolniona. Po drodze za trzym ała  się w Toruniu i 
odwiedziła  swoje mieszkanie, za ję te  przez niemieckiego generała. Po 
powrocie do W -w y przez rok była inw igilowana -  początkowo s ta ra ła  się 
zgubić swego -  jak go nazywała "Aniołka" -  potem jednak za w a rła  z nim 
rodzaj przymierza, a kiedy po roku zn iknął i spotkała go później, 
elegancko się p rz y w ita ł  i oświadczył, że ma już innego podopiecznego...

Od października 39 r. Maria prowadziła  wspólnie z p.Malanowską 
sklepik z art.w łókienniczymi przy ul.Ordynackiej. Miała p rzy ja c ió ł w 
fabrykach łódzkich i przez granicę przez c a łą  zimę szmuglowała różne 
m ateria ły . Gospodarstwem za jm ow ała  się pułkownikowa Halina 
Mączyńska, która z synem Stefanem m ieszkała razem na Szczyglej 12 m
6. Niestety po powrocie z w ięz ien ia  wspólniczka w ym ów iła  Marii pracę 
jako “krym ina lis tce”... Maria z a ję ła  się handlem, m.i., mydłem, 
produkowanmym przez fabryczkę znajomych, pp.Kijowskich; 
pieczarkami, hodowanym w m ają tku  rodziców w Radonicach i tp. Po 

jivijprnwafl7p.niii się Mąr7ijńętŁrięh. Maria wspólnie z Hanną T rzaska-  
Durską (w dow ą po pułkowniku Durskim z Torunia) zarab iały  pieczeniem  
tortów  mocca.

W lutach 1940-41 Maria Bołtuć była k ilkakrotn ie  wzywana na Szucha, 
gdzie t ł umaczono j e j ,  iż  m ąż je j  ży je  i walczy w Afryce. W tym okresie  
m usiała ograniczyć działalność w ZWZ ze względów bezpieczeństwa, w 
r .1942  jednak już d z ia ła ła  nadal. 1.2.1943 zosta ła  przydzielona do Bazy 
okręgu wileńskiego przy Komendzie Głównej AK, oddz.V Łączność. 
Dowódca oddz.V był pułk.Pluta-Czachowski (pseud.Kuczaba), szefem  
łączności mjr.Janina Karasiówna (s iostra  gen.Tokarzewskiego). Baza 
m iała  kryptonim “Miód-Wiano", bezpośrednim dowódcą był por.Kazimierz  
Augustowski (pseud. Zygmunt-Jagoda), jego zastępcą Magdalena 
Suszczyńską (pseud.Anna). Baza m ieściła  się w mieszkaniu Marii przy 
ul.Szczyglej 12 rn 6 ( II  p.) a od r .1 9 4 4  -  m.10 ( IV  p.). Baza l ic zy ła  20  
osób. Do obowiązków Marii B. należały: organizacja lokalu 
konspiracyjnego, gdzie odbywały się odprawy dowódcy zespołu Bazy płk. 
Tadeusza Runge (pseud.Witold) z komendantem baz okręgowych AK przy 
Komendzie Głównej; prowadzenie skrzynki kontaktowej dla przerzutu
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poczty z KG do Okr.Wilno. W mieszkaniu były skrytki na pieniądze K.Gł. 
dla Okręgu., broń oraz inne m ateria ły . Maria B. opiekowała się ludźmi z 
Okr.Wileńskiego, przy jeżdżającym i do W -w y oraz skoczkami 
"cichociemnymi", wysyłanymi do Okręgu Wileńskiego. Od stycznia do 
maja 1944 na Szczyglej mieszkali i przechodzili szkolenie dwaj 
zrzutkowie od “Cioci Antosi" -  Dziadzio Adzio i Felek vel Antek, którego 
na pocz. czerwca wyekspediowano do Berlina.

W 1943 Maria Bołtuć za lic zy ła  przeszkolenie na kursie sanitarno-  
wojskowym, zorganizowanym z rozkazu płk. Leona Sthrela (pseud.Felski), 
szefa sanitarnego KG AK , przez podokręg Struga (okr.warszawskiego), 
którego szefem był płk.Hieronim Suszczyński. K ierownikiem kursu była 
dr Janina Krzyżanowska (pseud.Josek). W czasie Powstania Maria 
Bołtuciowa była san itariuszką w 2 Szpitalu Armii Krajow ej  
Śródmieście-Północ (pocz. przy ul.Widok 5, nast. w Hotelu Terminus, 
Chmielna 28 ) Okr.Sródmieście pod dow.płk.Montera, kier.sanit. płk.Bakcyl, 
komendant szp ita la  dr Janina Krzyżanowska (pseud.Josek).
9 .10 .44  uciekła w raz z córką i 2 koleżankami z transportu szp ita la  w 
Błoniu i do wyzwolenioa ukrywała się w m ają tku  rodziców w Radonicach.

Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
W lutym 1945 r. w ró c iła  do Torunia, gdzie o trzym ała  mieszkanie przy 

ul.Szerokiej 24. Początkowo prowadziła  w raz  z L e ty c ją  Puzyniną sklepik  
przy Rynku, bez kapita łu  zakładowego sklepik zbankrutował i Maria 
pracowała jako magazynierka w Teatrze  Ziemi Pomorskiej, prowadząc  
równocześnie bufet teatra lny dla widzów. Po sprzedaniu kaw ałka ziemi 
w Radonicach -  kupiła w a rs zta ty  tkackie i zdobyła uprawnienia  
rzem ieślnicze w zakresie tkac tw a artystycznego, prowadząc także do 
spółki z p. S te fan ią  Kowalską sklep z m il i ta r ia m i i samodziałami przy 
ul. (przedłużenie Szerokiej ? chyba Garbarska) W r. 1951 przeniosła się 
do Warszawy pracując w Cepelii, a nast. zosta ła  kierownikiem  
technicznym Spółdzielni Art.P lastyków Ład, przy ul.Nowy Ś w ia t.

2 5 .1 1 .1 96 4  r. zm arła  na raka płuc i zosta ła  pochowana w grobie męża 
na Powązkach Wojskowych, kw atera X.

Irena Bołtuć

Bronisława Magdalena Ochman. Szpita l na Chmielnej.Zeithein. nadb. z 
tomu Wspomnienia pielęgniarek. I nagroda.
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Polski Gdańsk w  czasie przełomowym, cz. II. Wojna 
światowa, Gdynia-Orłowo 1937; -  Zbiory rodzinne 
autora, Archiwalia Haliny z Schedlin-Czarlińskich 
Antoniowej Boltowej; Relacje: brata stryjecznego -  
Olgierda Schedlin-Czarlińskiego, kuzynki -  Aleksan
dry  z Schedlin-Czarlińskich Śwjęfosławowej Jacyna- 
Jatelnickiej, bratanicy -  Baj&ary Schedlin-Czarlińs- 
kiej w zbiorach rodzinnych autora; Fot. rodzinne, 
portrety fot., albumy/fot. z 1910-78 - dokumentacja 
ikonograficzna w zbiorach rodzinnych autora.

(Piotr K rzyszto f Kuty)

B O Ł T U Ć  M A R IA  z d. W esołow ska 
(1906-1964), dzia łaczka społ. PW K , 
łączniczka organizacji „G runw ald” i K O P 
w  T orun iu , żo łn ierz S Z P -Z W Z -A K  O k r. 
W arszawa.

Ur. 10 VIII w  Kaza
niu (Rosja) jako córka 
Ludwika, inż. w łókien
nictwa, i Zofii z d. M ro 
zowskiej. W  1921 po 
wróciła z rodziną do 
Polski. Po  uzyskaniu  
m atury  w  krak. szkole 
sióstr U rszulanek uczy
ła się w  szkole ogrodniczej. W  1924 wyszła 
za mąż za oficera W P M ikołaja B-a, z k tó 
rym  do 1926 mieszkała w  W arszawie, w 
1927-30 w  G rodnie, w  1930-7 w  W ilnie. W
1937 przeniosła się do  T orun ia  (ul. Przed- 
zamcze 5, tzw . generałówka), gdzie mąż, 
gen. bryg., objął dow ództw o 4 D P. Była 
działaczką Pol. Białego K rzyża, PZ Z  i 
stow. Rodzina W ojskowa. Była też sports
m enką, brała udział w  zawodach narciars
kich, pływackich, grała w  tenisa, pilo tow a
ła aw ionetkę, ukończyła kurs dla szoferów 
zaw odow ych, brała udział w  konkursach 
tanecznych. W  pierw szych dniach w rześ
nia 1939 z  ram ienia Pogotow ia Społ. (póź
niej Opiekuńczego) PW K  kierow ała ewa
kuacją rodzin w ojskow ych z T orun ia  w 
okolice W arszawy. Zaprzysiężona w  paź
dzierniku 1939 pod  pseud. M arianna do 
SZP przez gen. M . Karaszewicza-Toka-

w W arszawie. Za pieniądze z KG SZP- 
ZW Z-A K  (za pośrednictw em  Jan iny  Kara- 
siów ny, szefa O ddz. Łączności) zapewniała 
t)[m rodzinom  mieszkanie i m ożliwość za
robkow ania (w pralniach, kioskach, kawia
renkach). Udzielała też pom ocy  członkom  
organizacji „G runw ald” i K O P  z Pom orza, 
k tó rzy  szukali w  W arszawie schronienia 
przed aresztow aniam i lub kon tak tu  z SZP- 
ZW Z-AK. W styczniu 1940 skontaktow ała 
m .in. chor. E. Schneidera z to r. „G runw al
du ” z płk. W . Berką -  szefem O ddz. II D o
wództw a Głównego SZP-ZWZ-AK. W  paź
dzierniku 1940 została aresztowana w raz z 
grupą pom. członków  K O P. Była przesłu
chiwana przez Gestapo przy Al. Szucha i 
przez miesiąc p rzetrzym yw ana jako w ię
zień polit. na Paw iaku pod zarzutem  przed
wojennej działalności w  PZ Z  i działalności 
konspiracyjnej w  punkcie kon tak tow ym  
pom ocy dla Pom orzan p rzy  ul. M arszał
kowskiej. W  grupie k ilku  w ięźniów  została 
przew ieziona do  lasu na rozstrzelanie, cze
go jednak uniknęła dzięki cofnięciu roz
kazu egzekucji. W yw ieziona do więzienia 
w G rudziądzu, osadzona z niem. krym ina- 
listkam i, była szykanow ana przez km dtkę 
oddz. kobiecego i strażniczkę w ięzienną, 
wyznaczana do ciężkich prac. Po dw udnio
wej rozpraw ie w  grudniu 1940 zw olniona, 
być m oże, dzięki podaniu córki, przesłane
m u do  niem . gen. Brauchitscha, k tó ry  w ie
dział o  śmierci gen. Bołtucia w  1939. Po po 
w rocie do  W arszaw y przez dłuższy czas 
była inwigilowana. W  kw ietn iu  1941 m im o 
złego stanu zdrow ia (gruźlica kości, ataki 
malarii, zaszczepionej w  grudziądzkim  w ię
zieniu) w znow iła  konspiracyjną działal
ność. W  swoim  mieszkaniu p rzy  ul. Szczy
glej 12 zorganizowała skrzynkę kontakto
wą, punkt pom ocy dla bezdom nych i głod
nych, a także lokal na działalność kult. z 
występam i artystów . W  lu tym  1943 została 
przydzielona do Bazy O kręgu W il. przy  
KG AK. O d tąd  obow iązkiem  jej było za
pew nienie lokalu na odpraw y dow ódcy 
zespołu Bazy, płk. T . Rungego, z km dtem
• i *tr rr r-' ______ j ___: _

U
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i z której oaoieraiy pocztę lączmczKi ISAj J, 
urządzenie skry tek  na pieniądze i b roń  dla 
K m dy O kręgu W il., a w  razie potrzeby 
przew ożenie bron i i poczty. P rzechow y
wała ludzi w ysyłanych do  O kręgu  W il., w  
większości z rzu tków  spadochronow ych -  
„cichociem nych”, a także AK-ow ców  p rzy 
jeżdżających na odpraw y i szkolenia z O k 
ręgu Wil. do W arszawy. W  1944 ukończyła 
kurs sanitarno-w ojskow y. Podczas Pow sta
nia W arsz. była, pod pseud. M utka, sanita
riuszką i intendentką w  2. Szpitalu AK 
przy  ul. W idok 5 i Chm ielnej 28. Po  upad
ku Pow stania uciekła z dziećm i z transpo r
tu  i przedostała się do rodz iny  w  Radoni- 
cach pod Błoniem. W  lu tym  1945 wróciła 
do Torunia, gdzie u trzym yw ała się z p ro 
wadzenia bufetu w  teatrze. O d  1947, po 
sprzedaży części m ajątku  rodz innego  i 
ukończeniu kursu  tkactw a, pracow ała we 
w łasnym  warsztacie, a nast. w  sklepie z sa
m odziałam i i haftam i w ojskow ym i. W  
1950, po  śmierci rodziców , przeniosła się 
do W arszawy, gdzie pracow ała najpierw  w  
spółdzielni artystycznej „Cepelia”, później 
w  w ytw órni tkan in  artystycznych „Ład”. 
Zm . po dwuletniej chorobie no w o tw o ro 
wej 25 XI 1964 i została pochow ana we 
w spólnym  grobie z m ężem  na cm entarzu 
w ojskow ym  na Pow ązkach (kwat. X , 10). 
Z małżeństwa z M ikołajem  miała córkę Ire
nę (ur. 1925) i syna A ndrzeja (ur. 1929). By
ła odznaczona K rzyżem  W alecznych 
(1944) i Srebrnym  K rzyżem  Zasługi z M ie
czami (1944).

SBKP, cz. 3; -  Bielski M., Generałowie Odro
dzonej Rzeczypospolitej, T o ru ń  1996 II 382-5; Gąsio- 
rowski A., Geneza i początki ruchu oporu na Pomo
rzu Gdańskim , G dańsk 1991 s. 75, 84, 87, 90, 103; 
O chm an M., Szpital na Chmielnej. W spomnienia  
pielęgniarek, W arszawa 1975 s. 150, 154, 173, 188- 
-9; Zawacka E., Polki toruńskie; -  A P A K T or, t. os. 
A. Bednarski, M. Bołtuć, J . K arasiów na, E. Schnei
der.

(Anna Zakrzewska)
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Bołtuć M aria  z d. Wesołowska ps. „M arianna”,£ 
„M utka” (1906-1964), działaczka Pogotowia*- 
Społecznego PWK, łączniczka organizacji „G ru
nwald” i KOP Toruń, żołnierz SZP-ZW Z-A K  
Okręg Warszawa.

Urodzona 10 VIII 1906 r. w Kazaniu (Rosja); 
córka Ludwika, inżyniera włókiennictwa i Zofii z 
d. Mrozowskiej. (Ojciec przed I wojną światową 
pracował w fabrykach w Niżnym Nowgorodzie i 
Kazaniu, od 1921 r. w zakładach włókienniczych 
w Żyrardowie. Matka wykształcona muzycznie, 
nie pracowała zawodowo). Miała wykształcenie 
średnie ogrodnicze, nie pracowała jednak nigdy w 
tym zawodzie. Po wyjściu za mąż w 1924 r. za 
oficera WP Mikołaja Bołtucia zajmowała się 

wychowaniem dzieci i pracą społeczną. Była działaczką Polskiego Białego Krzyża, 
Polskiego Związku Zachodniego i organizacji „Rodzina Wojskowa” najpierw w 
Wilnie, później (jako przewodnicząca) w Toruniu, Przybyła tu w kwietniu 1937 r., 
gdy mąż, wtedy płk WP objął dowództwo 4 DP. Zamieszkiwali przy ul. Przedzam- 
cze 5 w tzw. „generałówce”.

W pierwszych dniach września 1939 r. (z pomocą pułkownikowej Haliny Mą- 
czyńskiej) kierowała z ramienia Pogotowia Społecznego PWK ewakuacją rodzin

• Nowych z Torunia w okolice Warszawy. Oblężenie Warszawy przetrwała z dzie- 
W°^w domu krewnych przy ul. Żurawiej. Przy pomocy przyjaciół męża zdobyła mie
w anie przy ul. Szczyglej 12. Utrzymywała się najpierw z prowadzenia sklepiku z
S tvkułami włókienniczymi, następnie (po „wpadce” na zielonej granicy do Łodzią,
3 a rty k u łam i gospodarstwa domowego, wreszcie z dorywczego handlu mydłem i z wy- 
r0bu ciastek. W krytycznych momentach korzystała z pomocy swoich teściów, wła- 
' cieli majątku w Radonicach k. Błonia. Postarała się też o zapewnienie dzieciom 
nauki (córka uzyskała maturę na tajnych kompletach latem 1944 r.). W październi
ku 1939 r. została zaprzysiężona do SZP przez gen. M. Karaszewicza-Tokarzew- 
slcicgo Ps- „Doktor”, „Torwid” razem z Wandą Fillerówną, Janiną Krzyżanowską, 
B ro n isław ą  Suszyńską i Jadwigą Szylling. W ramach Pogotowia Opiekuńczego PWK 

ł n i ł a  0piekę nad rodzinami wojskowymi z Pomorza, które znalazły się w Warsza
wie Za pieniądze otrzymywane za pośrednictwem Janiny Karasiówny ps. „Bronka”, 
szefa Oddziału Łączności KG SZP-ZW Z-A K  zapewniała tym rodzinom mieszka- 
nia i możliwość zarobkowania (w pralniach, kioskach, kawiarenkach itp.). Udzielała ^  
też pomocy członkom organizacji „Grunwald” i KOP z Pomorza, którzy szukali w 
W arszawie schronienia przed grożącym im aresztowaniem lub kontaktu z SZ P- 
-ZWZ. W styczniu 1940 r. skontaktowała m.in. chor. Edwarda Schneidera z toruń- \ 

skiego „Grunwaldu” z płk. Wacławem Berka, szefem Oddziału II Dowództwa 
Głównego SZP-ZW Z. W końcu października 1940 r. została aresztowana. Miało to ^  
związek z aresztowaniem grupy pomorskich członków KOP, m.in. por. lotn. Pawła ^  
Piątkowskiego, kmdta Okręgu Gdańskiego KOP, Wiesława Stremlau'a, członka 
komórki wywiadowczej i Heleny Przybyły, łączniczki placówki toruńskiej. Przęsłu- 
chiwana była w siedzibie gestapo przy Al. Szucha i przez okres miesiąca przetrzy- '  
mywana w celi dla więźniów politycznych na Pawiaku. Zarzucano jej przedwojenną 
działalność w Polskim Związku Zachodnim i działalność konspiracyjną w punkcie ^  
kontaktowym w sprawie pomocy dla Pomorzan w Warszawie przy ul. Marszałko- ^  
wskiej w mieszkaniu Długoszowskiej, gdzie przez pewien czas ukrywał się także gen. ^  
Tokarzewski. Pomimo tłumaczenia, iż przynależność do PZZ była dla członków g  
rodzin wojskowych obowiązkowa i zaprzeczenia zarzutowi o kontakty konspiracyj
ne, została w grupie kilku więźniów wywieziona do iasu położonego na wschód od ^ * 5 )  
Warszawy na rozstrzelanie. Rozkaz egzekucji został jednak cofnięty i Bołtuciową ^  ^  
wywieziono do więzienia w Grudziądzu. Tu osadzona została w celi z kilkoma nie
mieckimi kryminalistkami, od których doznawała pomocy w zamian za opowiadanie 
treści książek i filmów w języku niemieckim. Była natomiast szykanowana przez 
komendantkę oddziału kobiecego i strażniczkę więzienną (nakaz chodzenia na 
czworakach i skakania „żabką”, polewanie głowy zimną wodą na mrozie) i wyzna
czona do ciężkiej pracy przy rozplątywaniu sznurów okrętowych. Po dwudniowej ^  ^  
rozprawie w grudniu 1940 r. została zwolniona (być może dzięki podaniu córki, ^  
przesłanemu do niemieckiego gen. Brauchitscha, któremu wiadomo było o śmierci 
gen. Bołtucia w 1939 r.). Powróciła do Warszawy i przez okres czterech miesięcy 
żyła w izolacji od ludzi z siatki organizacyjnej, rodziny i przyjaciół, tym bardziej, że 
była inwigilowana przez agenta gestapo. W kwietniu 1941 r., pomimo złego stanu 
zdrowia (gruźlica kości, ataki malarii zaszczepionej w grudziądzkim więzieniu), 
wznowiła konspiracyjną działalność. Dom jej nadal był skrzynką kontaktową, punk
tem pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia (nawet dla przypadkowych ludzi), 
a także co pewien czas lokalem na działalność kulturalną z występami artystów.
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W lutym 1943 r. M. Bołtuć została przydzielona do Bazy Okręgu Wileńskiego 
(krypt. „M iód-W iano”) przy KG AK, której zadaniem był przerzut do Komendy/ 0  

Okręgu Wileńskiego AK ludzi, broni, amunicji, środków łączności, środków m e
dycznych, materiałów propagandowych i pieniędzy. W Bazie współpracowała 
z grupą 19 osób, m.in. Marią Bettin, Edwardą Chrzczonowicz, Haliną Kalandyko- 
wą, Emilią Miłosz, Magdaleną Suszczyńską i Janiną Zielińską. Do jej obowiązków 
należało: zapewnienie w swoim mieszkaniu lokalu na odprawy dcy zespołu Bazy 
płk. Tadeusza Runge ps. „Witold” z kmdtem baz okręgowych AK przy KG, pro
wadzenie skrzynki kontaktowej, na którą przynosiły i z której odbierały pocztę 
łączniczki KG, urządzenie skrytek na pieniądze i broń dla Komendy Okręgu Wi
leńskiego, a w razie potrzeby przewożenie broni i poczty. Ponadto zajmowała się 
przechowywaniem ludzi wysyłanych do Okręgu Wileńskiego, w większości zrzu
tków spadochronowych — „cichociemnych” (m.in. Adama Szydłowskiego i Feliksa 
Majorkiewicza), a także akowców przyjeżdżających na odprawy i szkolenia z Okrę
gu Wileńskiego do Warszawy.

W latach 1941-1943 była dwukrotnie przesłuchiwana przez gestapo przy 
Al. Szucha w celu sprawdzenia wiadomości o śmierci męża. (Wg przypuszczeń 
córki — Ireny Bołtuć-Hausbrandtowej istniał ktoś, kto posługiwał się dokumen
tami ojca).

W 1943 r. ukończyła razem z córką Ireną kurs sanitarno-wojskowy. Podczas I 
Powstania Warszawskiego była pod ps. „Mutka” (zachowując przy sobie córkę) 
sanitariuszką i intendentką w 2 Szpitalu AK (przy ul. Widok 5, później, aż do 
ewakuacji 9 X 1944 r., przy ul. Chmielnej 28 w hotelu „Terminus”), którym kiero- |  
wał dr Józef Koenig. Po upadku Powstania uciekła z dziećmi z transportu i prze
dostała się do teściów w Radonicach. W lutym 1945 r. wróciła do Torunia. Ro
dzinę utrzymywała najpierw z prowadzenia bufetu w teatrze, później po sprzedaży 
w 1947 r. części majątku rodzinnego i ukończeniu kursu tkactwa, z pracy we 
własnym warsztacie, a następnie sklepie z samodziałami i haftami wojskowymi.
W 1950 r. (po śmierci rodziców) przeniosła się do Warszawy, gdzie pracowała po
czątkowo w spółdzielni artystycznej „Cepelia” jako specjalistka od tkactwa arty
stycznego, a od 1952 r. jako kierownik techniczny w wytwórni tkanin artystycznych 
„Ład”. Pracowała też społecznie w Związku Zawodowym Spółdzielców. W 1962 r. 
zapadła nieuleczalnie na chorobę nowotworową. Zmarła 25 XI 1964 r. w Warsza
wie. Pochowana we wspólnym grobie z mężem na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach (kwat. X, grób 10).

Z małżeństwa z Mikołajem Bołtuciem miała córkę Irenę (ur. 1925 r.), sanitariu
szkę pomocniczą w czasie Powstania Warszawskiego, i syna Andrzeja (ur. 1929 r.).

Odznaczona Krzyżem Walecznych (1944) i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mie
czami (1944).

Mąż, gen. bryg. Mikołaj Bołtuć (1893-1939), wsławiony w wojnie polsko- 
-sowieckiej obroną Zamościa przed Armią Konną Budionnego, dca piechoty 
dywizyjnej 19 DP w Wilnie i dca 4 DP w Toruniu, w kampanii wrześniowej dca 
Grupy Operacyjnej „Wschód” Armii „Pomorze”, uczestnik bitwy nad Bzurą, poległ 
22 IX 1939 r. pod Łomiankami Górnymi podczas przebijania się Grupy do Warsza
wy. Odznaczony m.in. Orderem Wojennym Virtuti Militari V kl., Orderem  Polonia 
Restituta 3 i 4 kl., czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

AP AK, T.: Bednarski A .,  Bołtuć M., Karasiówna J„ Schneider E.; B i e 1 s k i M.,
Generałowie Odrodzonej Rzeczypospolitej, Toruń 1996, T. 2, s. 382-385; C i e c h a n o 
w s k i  K., Ruch oporu...; G ą s i o r o w s k i  A., Geneza..., s. 75, 84, 87, 90, 103; O c h 
m a n  M., Szpital na Chmielnej, [w:] Wspomnienia pielęgniarek. Warszawa 1975. s. 150,
154, 173, 188, 189; Z a w a c k a E., Polki toruńskie w konspiracji wojskowej. Rocz.
T oruńsk i R. 16:1983, s. 29-92; T a ż , Szkice WSK..

Anna Zakrzewska
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Pomorscy patroni placów i ulic (31)

Mikołaj Bołtuć
(1893-1939)
Generał brygady WP,
dowódca 4 Dywizji Piechoty w Toruniu

Urodził się 21 XII 1893 r. w Petersburgu, w rodzinie 
generała armii carskiej, lekarza weterynarii, Ignacego Boł- 
tucia i Anny de domo Łabuńskiej. Dzieciństwo spędził 
w m ajątku swojej babki, w Rzeczycy; młodość -  w Czycie 
n a  Syberii. Wybrał karierę wojskową. W 1911 r. ukończył 
Korpus Kadetów w Omsku, a w 1913 -  Pawłowską Szkołę 
Piechoty w Petersburgu. Uczestniczył w I wojnie światowej, 
dowodził batalionem n a  froncie. W armii carskiej awanso
wał do stopnia kapitana.

W grudniu 1917 r. przeszedł do III Korpusu Polskiego, 
gdzie m.in. pełnił funkcję dowódcy szwadronu łączności. 
Brał udział w walkach III Korpusu n a  Ukrainie w rejonie 
Antonin i Starokonstantynowa. Po likwidacji III Korpusu 
Polskiego -  w 4 Dywizji Strzelców gen. Lucjana Żeligows
kiego. W WP dowodził 31 pułkiem strzelców kaniowskich. 
W okresie wojny polsko-sowieckiej wsławił sie trzydniowa 
obroną Zamościa przed Armią Konna Budionnego.

W 1921 rT- ukończył f”kurs Wyższej Szkoły Wojennej 
w Warszawie. Odbył też staż w Paryżu. W WP pełnił nastę
pujące funkcje: szefa Oddziału Operacyjnego Biura Ścisłej 
Rady Wojennej, szefa wydziału dowództwa „Wschód”, ofice
ra  do zleceń w gabinecie Generalnego Inspektora Sił Zbroj
nych, dowódcy półbiygady i brygady w Korpusie Ochrony 
Pogranicza w Grodnie, dowódcy piechoty dywizyjnej 19 DP 
w Wilnie i wreszcie w latach 1937-1939 4 DP w Toruniu.

We wrześniu 1939 r. dowodzi! G rupą Operacyjną 
■Wschód" Armii „Pomorze .

Wyróżnił się w bitwie nad Ossą i na  odcinku głównego 
uderzenia w bitwie nad Bzurą^ Poległ 22 IX 1939 r. pod 
Łomiankami Górnymi pocTćzas przebił ania się do Warsza~ 
wgFTIPocTTowano go w żołnierskim groBie~w^KTeIpime. Stara - 
niem żony 1 października 1939 r. zwłoki zostały przeniesio
ne n a  Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Gen. Bołtuć 
w WP był odznaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari 5 
klasy, Orderem Polonia Restituta 3,~4 klasy, 4-krotnte

■■Krzyżem Walecznych. ~~ 1----------
* Dowództwo 4 DP w Toruniu otrzymał w kwietniu 1937 r. 

Zamieszkaj wraz z rodziną, żoną -  Marią z domu Wesołowską 
i dwójką dzieci: córką Ireną Zofią (1925) oraz synem Andrze~ 
jgm (1929), w tzw. ..ffenerałówre" nanj .  Przedząmcze 5. O tym 
tajemniczym domu w Toruniu tak wspominaław 1988 r. na 
łamach „Rzeczpospolitej” córka generała: ”... W 1937 r. prze
nieśliśmy się do Torunia, do domku, zbudowanego na terenie 
ruin zamku krzyżackiego. Dziś caiy ten terenjest rozkopany, ale 
w  latach 1937-1939 byt tam kilkupoziomowy park, a  dla zwie- 
d*uyqcyćh. w  określone dni tygodnia udostępniano wejście do 
baszty krzyżackiej. Przed domem przepływał slńtm yk L.. dzia
ły się tam różne rzeczy: „duchy" nagle otwierały i zamykały 
drzwi, stukały pod podłogą, pohukiwały po nocach. Istniała też 
legenda, że każdy komendant toruńskiego garnizonu, mieszka

jący w  tym domu, ginie śmiercią tragiczną. (...) jego pierwszy 
lokator, niemiecki generał zginął w  czasie wojny frarteusko- 
pruskiej, drugi -  na froncie I wojny światowej, trzeci -  w  w y
padku samochodowym Ojciec śmiał się z  tego, bo jego poprzed
nik (...) gen. Mcaymowicz-Raczyński (...) zmarł w Beńinie w  ta

jemniczych okolicznościach, prawdopodobnie otruty. Mój ojciec 
poległ w  1939 r., a  ponoć dwóch niemieckich generałów, miesz
kających tam w  czasie okupacji -  jeden zginął pod Stalingra
dem, drugi w Berlinie...”.

W Toruniu swoje „urzędowanie” płk Bottuć rozpoczął od udziału 
w grze wojennej. Inspektor Armii gen. Bortnowski dość oględnie oce
niał: „... Po jed n y m  ćwiczeniu ograniczam się do stwierdzenia, że  
dowodził dobrze". Ale kilka miesięcy później, 18 X 1927 r. pisał: „...Po 
zaledwie potocznej obserwacji mogę powiedzieć, że  p ik  Bottuć je s t  tak  
w  polu ja ko  dowódca, ja k  w  w yszkoleniu i wreszcie ja ko  wychowawca  
pierwszorzędnym  dowódcą dywizji". Zdobywał sobie powoli stawę 
jednego z najlepiej przygotowanych do przyszłych działań dowódców 
wyższego szczebla. Byt zarówno teoretykiem ja k  i praktykiem. Za
1938 r. od gen. Bortnowskiego otrzymał tak ą  adnotację w karcie 
ewidencyjnej: „... Wiedza i doświadczenie, charak ter i tem peram ent,

1 talent dowódczy w polu (...) b. dobry dca dyw izji na  czas wojny ja k  
i pokoju". Niebawem mógł sprawdzić swoje kwalifikacje podczas ope
racji zajęcia Zaolzia w 1938 r. Po jej zakończeniu, gen. Bortnowski 
oceniał wręcz entuzjastycznie: „... Talent W idzijasno, myśli w yjątko
w o realnie i konkretnie. J e s t łubiany, budzi zaufanie u przełożonych  

j a k  i u  podw ładnych. Św ietny  dca dyw izji i w  razie potrzeby wyżej. 
Zdolny do sam odzielnych działań". Awans n a  gen. biyg. otrzymał 
z dniem  13 III 1939 r. Był ju ż  wtedy znanym  w wojsku. Śpiewano
o nim  w „żurawiejkach”. „Twarz sa tyra  czy m efista-prawosławny 
legionista”. To nic, że nie pokrywało się to z prawdą. Bo nie był ani 
prawosławnym, ani legionistą, ale przecież nie o każdym  generale 
układano przyśpiewki.
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W liście, p isanym  do m nie 13 II 1995 r., có rka generała  -  Irena 
B ołtuć-H ausbranetow a, ta k  Go w spom ina: Ojciec b y t człow ie
kiem  bardzo w esołym . Uzdolniony m uzyczn ie  -  grał na  praw ie  
w szys tk ich  instrum entach. W  dom u b yw a ł mało -  j a  oczywiście, 
najlepiej pam ię tam  okres toruńskL (...) W  Toruniu ojciec przychodził 
punktua ln ie  na  obiad, k ładł się  na  15 m inut i w ychodził z  pow rotem  
do  pracy. Wracał koło 6 -7  wieczorem. Bardzo lubił się  baw ić -  
byw ało  u  n as d u żo  gości, grał doskonale  w  b rydża  -  m ów ił za w sze , 
ż e  młodego oficera spraw dza , sadza jąc  go do  b ryd ża ... Lubił p iękne  
kobiety - a  moje s ta rsze  ko leżankipodkoch iw a ły  się  w  n im ,...’.

Ostatnie wakacje 1939 r. spędził z rodziną w Ciechocin
ku, często w jeżdżając do Wąbrzeźna, gdzie mieścił się 
sztab GO „Wschód" składającej się z 4 i 16 DP oraz kilku 
batalionów Obrony Narodowej. Powierzono jej zadanie ob
rony odcinka Grudziądz-Brodnica i osłony kierunków 
wyprowadzających z Prus Wschodnich na  Toruń i Włocła
wek. Dowodził w sposób zdecydowany i niekonwencjonal
ny w bitwie nad O ssą i jeziorem Mełno potwierdzając w ca
łej rozciągłości dobre opinie przełożonych.

Imię gen. Bołtucia nosi jedna z ulic Grudziądza. Patro
nuje on też ulicom w Warszawie, Łomiankach i Grodzisku 
Mazowieckim.

MIECZYSŁAW BIELSKI

Biografią gen. Mikołaja Bołtucia wznawiamy w  „No
wościach” cykl „Pomorscy patroni placów i ulic’’, który 
ukazyw ał się w  piątkowo-n iedzielnych wydaniach ma
gazynowych. Teraz „Patroni” będą zamieszczani na ko
lumnie „Dzieje i ludzie” w  wydaniach czwartkowych  „No
wości

l̂/fomou 3,0.Ok.
T o ru n iu

o d .

R o d z in a  B o ltuciów . Z d jęc ie  w y k o n an o  w 
w  m a rc u  19 3 9  roku .
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czyli — bcjpoirednlo Jabłonowa 
1 Jofjo okolic. Bałalton Ofoiony 
Narodów*) .Jabłonowo" wcho
dzący w sklnd tego Oddziału 
Wydzielonego hTonll odcinku 
m i«tey Jeziorami Duie 1 Mleli- 
wo. • . -

Na Grupę Operacyjny Gen. 
Bcfltucia >ui od 1 wrzeAnla na
cierały z Prus W»chodnlcli prze
walające »Uy niemieckie —

3

„Jak generał Bołtuć 
przegrał z Nowotką”
7  za in te reso w an iem  l  dużą 

p rzy k ro śc ią  p rzeczy ta łem  
d ane  zaw a rte  w  in te re su jący m  
a rty k u le  „ Jak  G en era ł B ołtuć 
p rzeg ra ł z NowoIMcą” A ndrze ja  
Ohurs-kiego („Nowość?” n r 218 z 
dn ia  10— 16 lis topada 1990 r.). 
D ow iedzieliśm y się w  nim , że 
rad n i Jab łonow a  nie zaakcep to
w ali zg<ł«izonego p rzez  m iesz 
kańców  w  ruf cs ku  prz^in La-nowa- 
n ia  is tn ie jące j nazw y u licy  „N o
w e lk i” na u licę „Gen. M. Boł- 
tu c ia" .

Jak o  a rg u m en ty  p rzeciw ne, 
p rzem ia n o w an iu  w ysun ięto  m. 
in., że u e n . Bolituć bezpoire.dnio 
z Jab łonow em  zw iązany  n ie  był
i że w  encyk loped ii ok reś lono  

L jak im  to zasłużonym  d la  Pol
s k i  i św ietlanym  b o h a te rem  był 
Ncwofko, a o Gen. BoTtuciu w  
to j en cyk loped ii a n i s ło w a”. 
T ak ą  in fo rm ację  chyba  p raw ie  
w szyscy czy teln icy  p rzeczy ta li 
nie lyl>ko z w ielką  przyfkrośclą, 
a le  w ręcz z zażenow aniem  lub  
oburzeniem .

G e n era ła  b rygady  M iko łaja  
B ołtucia należy  bezw zględnie o- 
kreśllć  jak o  jednego  z naszych  
foohnterów narodow ych  w a lczą 
cych  i odd a jący ch  sw oje życie 
za  ojczyznę. Gen. B ołtuć już  w 
la ta ch  1919—1920 zasłużył się o j
czyźnie w alcząc o je j n iep o d le 
głość ja^ko dow ódca 31 pu łku  p ie 
choty . Miał w tedy  26 la t.  O d
znaczony zof.tał K rzyżem  S re b r
nym  O rderu  W ojennego V irtuiti 
Mi lita ri i cz terok ro tn ie  K rzyżem  
W alecznych. W okresie  m iędzy
w ojennym  sta le  podnosił swe 
k w alifik ac je  dow ódcy w o jsk o 
w ego w ysokiego szczebla, m ie 
dzy innym i w  W yższej Szkole 
W.ojenneij o raz  szkolił m łcde  k a 
d ry  obrońców  ojczyzny. W 1937 
rek u  .objął dow ód 2lt/wo w  To
ru ń sk ie j D yw izji P ieęho ty , =w 
sk ład  k tó re j w chodziły: 14 w ło
c ław sk i, 63 to ru ń sk i, 67 b ro d 
n ick i p u łk  piechoty.

Za swą dzia łalność w okresie 
'jck o ju  odznaczony zes ta ł m ię
dzy innym i o rde rem  Pol. Rest. 
III kl.

W w ojn ie  ob ro n n e j w 1935, ro
k u  dow odził g rupą o pe racy jną  
„W schód”, k tó ra  ja k o  jedyny 
-związek A rm ii Pom orze w alczy 
ła na początku  w ^ jn y  na p r a 
w ym , w schodnim  brzegu W H y . 
B rcrriła ogćlnej linii G rudziądz 
— B rodnica aż do  s ty k u  z p ra 
w ym  sąsiadem , tj. z A rm ią M o
d lin . W sk ład  G rupy  w chodziły:

14 i 16 Dyw. P iech o ty , o raz  O d
dział W ydzielony „Jab łonow o" 
(20R pu łk  piechoty). O ddział 
W yJ z, „ Jab łonow o”, k tó rego  
‘•tanowisko dow odzenia  zn a jd o 
w a ło  się w  Jab łonow ie , b ren ii 
odcinka Sw lecie nad  O są — je
zioro Duże — jezioro Mdeliwo^

k o rp u s  w chodzący w  sk ład  a r 
m ii gen . K&chdera. G en. B ołtuć 
w sław ił się w zorow ym  dow odze
niem  w ykazu jąc  w ie lk ie  u m ie 
ję tności dow ódcze, o lb rzy łn ią  e - 
n e rg ię , o fiarność i odw agę. 
.P rzez  k ilk a  dn i, w  dram atyczr- 
n ych  w a ru n k a ch  b ro n ił p rzed  
p rzew aża jący m i siłam i w roga  
pow ierzonych m u  rubieży , w y
p ro w ad za ją c  rów n ież  osobiście, 
z k a rab in em  w  ręku , p o doddzia
ły  do k o n tra tak ó w . W ycofał się 
n a d  B zurę  na rozkaz dow ódcy 
A rm ii, gdzie  w alcząc z d e te rm i
n a c ją  zada ł w rogow i znaczne 
s tra ty . Poległ śm iercią  b o h a te 
ra  na polu chw ały  pod Ł om ian 
k a m i 22 w rześn ia , gdy na czele 
roztoitlków sw e j G ru p y  o p e ra 
cy jn e j p rze b ija ł się, idąc w  
jpierw szej lin ii n a ta rc ia , p rzez  
oddziały  w roga , spiesząc na p o 
m oc ob lężonej Stolicy. Dał p rz y 
k ła d  bezg ran iczne j d e te rm in a c ji, 
pośw ięcenia i m ęstw a. W po
dobny -siposób poległ i rów nież 
śm ierc ią  b o h a te ra  o b y d w a j do- 
w^tJćy podległych m u dywizji* 
pu łkow nicy : M. R aw icz-M ysłow - 
p.ki 1 S. S w ita lsk i.

P rzy to czo n e  w w ie lk im  sk ró 
cie d a n e  p o zw ala ją  p rzy jąć , że 
oplisane w om aw ianym  a rty k u le  
stanow isko  radnych  m ia s ta  J a -  
blonowar św iadczy  o zupełnej 
n ieznajom ości życio rysu  i zasług 
te-go w ielce zasłużonego dz ie lne 
go g enerała , k tó ry  w  p oczą tku  
trag iczn ej w ojny  w  1939 roku  
b ro n ił m iędzy in n y m i bezpośre
dn io  ich m iasta  p rzed  n a jazd em  
h itle ro w sk im  i złożył o jczyźnie . 
na jw ięk szą  o fia rę  — w ła sn e  ży 
cie. Poległ m a jąc  46 la t.

Srmuloe świadectwo dają o tobie 
..OJccrwte" Jabłonowa, Jak również 
Brodnicy 1 Torunia, którzy do dnia 
d.zixleji«ego ,n łe potrafili ucrcid pa
m ięci związanego i. Ich miastem bo
hatera Wrzeńnla, nic poświęcając Mu 
nawet nazwy jednej z Ulic. Uwaga 
la dotyczy zresrtą nic tySko Gen. 
Bohoęla. lecz l w ielu innych boha. 
to.rów Armii Pomorze poległych w ; 
wrześnilw 1909 roku. Motna tu przy. 
toczyć m.in. poległych na polu 
cl*w«ły bohaterskich dowódców wy- 
*(rtclego srczcbla Jak: dow. Grupy 
OiporacyJncJ gen. Skotnickiego, Jak 
t dzielnych pułkowników: W. An- 
druaeewlcza, S. Swltal/^lego. U. Rn- 
wlcz-Mysłowsklego. S. Dąbka. K. 
MM-talerza, S. Króllcklego. B. Sołty
sa. T. MJkJte l wielu tarnych.

Nowy Sącr ucrcU ofcaaalym pom
nikiem pamięć Och. J. Kuatronla 
poległego w !» •  roku.

Na zakończenie  w a r to  tu  dla 
prz/estrogi przytoczyć tre ść  n a 
p isu  um ieszczonego na b ram ie  
cm en tarza  d la zasłużonych  w 
Z akopanem : „N arody, k tó re  t r a 
cą pam ięć tra£?i życie” .

P anu  re d a k to ro w i A ndrzejow i 
Clhurskiermi i re d a k c ji „N owo
ści" sk ładam  w yrazy  uzn an ia  za 
opub likow anie  om aw ianego
przeze  m nie artykuł-u.

dr kii. J. fcANGOWSiKI

Z ob yczajów  

i obrrędów  PR L  (16)

Toasty
Holc 1000. W ojewndn 
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Irena BołtućBołtuć —
fi t/

al.Jerozolimskie 89 m 112
02-001 Warszawa 
tel.29-92-10 
Łódź, tel.383-68. Warszawa, dniaę 3 listopada 1975

WPaniDoc.dr Hab.Elżbieta Zawacka
Poznańska 2 m 5 

80-359 G d a ń s k  - O l i w a
Wielce Szanowna lani !

Czuję się bardzo winna, że tak późno przesyłam Pani 
materiały dotyćzsp e mojej Matki. Dość długo trwało jednak 
zbieranie materiałów faktycznych - nie do wszystkich już 
można dotrzeć - zresztą Pani najlepiej się orientuje, jak 
trudno już niekiedy o fakty historyczne z tak niedawnej 
historii... Potem napisałam wszystko, co wiedziałam i pamię
tałam według załączonego schematu. Wyszło to dość niezbornie
i chciałam właściwie opracować po ppostu bardzo szczegółowy 
życiorys# Byłam dwukrotnie w Gdańsku i próbowałam do Pani 
się dodzwonić - niestety bezt skutku. Chciałam poradzić się, 
czy pozostawić informacje w takiej formie, czy też opracować 
bardziej całościowo. Tgcmczasem czas leciał, tak że• zdecydowa
łam się przesłać Pani to, co mam, a gdyby Pani zależało na 
bardziej całościowym życiorysie /bo oczywiście w tej formie 
pewne fragmenty wypadły/ - obiecuję szybciutko już go Pani 
dostarczyć.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku i raz jeszczś 
przepraszam za "zawalenie" terminu
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IRENA BOŁTUĆ-HAUSBRANDT
Al. Jerozo lim sk ie  8 9 / 1 1 2  0 2 -0 0 1  W arszaw a  

łel. 2 9 - 9 2 - 1 0 Warszawa, 6 września 19BI roku

ul. Kuku łek  2 4  Podkow a Leśna Z a ch o dn ia

Wielce Szanowna Pani !

Bardzo mi przykro, ie a opieko - J
Kartkę i przesyłam zdjęcia mojej matki, ale otrzymałam Pani 
kartę z opóźnię iem, ponieważ przez cały czerwiec Dyiam poza 
warszawą, a potem okazaio s_lę, te z powodu braku papieru foto
graficznego zdjęcia mogą być zrobione dopiero w początkach te go 
miesiąca. Oczywiście powinnam była napisać o tym do lani, ale 
miałam nadzieję, że uda mi się jednak te zdjęcia załatwić nieco 
wcześniej•

-rzesyłam Pani dwa zdjęcia mamy z okresu okupacji - 
1940 czy 1941 r. To mniejsze - po wyjźciu z więzienia.
Dodatkowo załączam już nie w celach reprodukcji, ale na pamią
tkę jedyne odjęcia mamy z Torunia - od lewej stoją: ojciee - 
gen*bryg.Mikołaj Bołtuć, Łlaria Bołtuć oraz jeden z oficerów, 
którego nazwiska nie pamiętam - przed wejściem do Kasyrja 
Garnizonowego na u l .Mostosaswe j...

45



46



W płynęło dnia ------

L.dz.

W ielce Szanowna Pani Profesor! Podkowa 20 lipca 1997 roku

Najm ocniej porzepraszam, iż  dopiero teraz przesycam Pani opracowany 
przeze mnie życiorys m ojej m atk i, M arii BoU uciow ej. M iałam  poważne 
kłopoty rodzinne -  m usiałam  się opiekować u m iera ją cą  osobą -  stąd mój 
brak odpwiedzi na Pani lis t.

Bardzo dziękuję za przesłane mi ks iążki -  za łączam  podpisane 
zgroszeme ao Kora p rzy ja c ió ł nem oriaru  i przekazuję na podane ml 
konto sumę, na ja k ą  mnie stać w te j ch w ili. O fiarow uję  także oczyw iście  
w sze lką  pomoc w zbieraniu m ateria łó w  z archiw ów  w arszaw skich. 
Niestetu z toruńskich o rzu jac ió ł naszuch w iększość juz nie ZuJe. nam

z Powotania Warszawskiego, 8ł© to 
flh ftw m m  9t}Ą, ?fi t-fl Rfi rm m fiftłam  o m o j e j  msł-Rfi -  ia s t . ? bu t

szczegołowe i obszerne. Jeszcze bardzie j szczegółow y życiorys  
zło ży łam  w swoim  czasie na ręce kustosza archiw um  m .st.W -w y mgr 
Romualda Śreniaw y-Szypiow skiego -  n ieste tg  kopia zaginęła -  nie 
m iałam  wtedy komputera, a ktoś to ode mnie pożyczył... Mam nadzie je , że 

oni wyrzuci z tekstu to, co je s t  zbędne i zbyt szczegółow e
Ł^c2? wyraay g^bokiogo oaacunku

Załączam  zd jęc ie  z 1941 cz^ l9 4 2  r.
J
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W  S K

Bołtuć Irena

córka Marii Bołtuó
zmarła 7 kwietnia 2000 r w
informacja rodziny

Zob. żóta kartoteka dz. zmarli
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