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Bydgoszcz dn.5wIV.19'

w V X  ■ "  ^R e l a c j a
■ i ww>ąiiii»Mi i

Iwańskiej Heleny z domu Gregorowicz 

urodzonej 21 lipca 1911r.v w Nieżywieiiciu t ow .Brodnica 

Jan i Katarzyna z d.Grabowska 

wykształcenie •  szkoła wydziałowa w wąbrzesśnie 

właściciele rolni

adres obecny 85-318 Bydgoszcz Błonie ul.^iarcelego Nowotki 5/5

bl.307/53

Ukończyłam szkołę podstawową w ITleżywieńeufa w&dzłałową 3 letnią 

naukę szycia .Pracowałam jako krswcowa po domach do czasuo okapać

v/Q„1ia.L,
V/ojna zastała mnie w Soruniu gdzie mieszkałam u zamężnej siostry 

Stanisławy Iwańskiej przy ul. Wały 8 .Początkowo praci^ałaa 

prywatnie .V/roku chyba 1941 przez Arbeitsaont skierowane zostałam 

do fabryki zaników błyskawicznych,de facto był to zakład naprawczy 

wojskowych mundurów niemieckich na ulioy niedaleko starego mostu 

nad Wisłą ul.Rabańska.

V/ 1941r.latem ................. dalej jak w odwołaniu do Głównego

Sądu koleżeńskiego ZBO^iD-u w Y/arszawie.

Dodatkowo podaję:

Praca moja polegała na udostępnieniu mojego lokalu kontaktoweg© 

w gmachu Starostwa Powiatowego w Toruniu ul.Wały 8 gdzie zebrali 

członkowie org.podziemnej,której nazwy wówczas nie znałam.

\JZ przychodzących znałam jedynie Lange^skiego.

Drugim zadaniem najistotniejszym była praca łączniczki 

^  Przewoziłam dostarczane mi dokumenty czy rozkazy od Langowskiego 

ydo Paszoty w Inowrocławiu. \

^v/W 1943r. został aresztowany Langowski Lucjan.Jego następcą*

w org.został Wiktor Zduński,który znał mpją działalność od Langów 

kiego,w dalszym ciągu przynosił mi pocztę do przewożenia. 

Szwagrowie Zduńskiego 2ażE*zka2±xHaxfii.Kalinowscy mieszkali

na u lio y ....................... Zduński pracował u swego teścia,który

sj miał przedsiębiorstwo bud owiane, Lang cws ki był tam zatrudniony 

\j w charakterze sekretarza.Wszyscy Kalinowscy należeli również 

do org.P.A.P. Aresztowania następowały kolejno.

Najpierw wszyscy i ^ | ^ 3 ^ ^ r̂ ojeieo i trzech synów/nie podpisali 

listy niemieckiej * firma otrzyr/iała treichendera/.
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\f\j i>otea w sierpniu 1943 Langor?£>kif1 listopada 1943r. aresztowano 

x, Zduńskiego 1 r<5wnoo«eśRiQ anie .T^ass ot <? również areeatcwan©

1 aeaordcwenoJPrzypuDZoaara^źe Zduński był śleóuoay i w ton opoeób 

zój adaes został adekonspirowajóy.Jdiaieaiono mnie do gestapo 
a następnie da w in ien ia na ~ały.17  stycznia 1944r.pr*@v;ieisi0i,i0 
iiaio wraz z innymi około 15 ooób w ty ta 7 kobiet do (ieutapo 
w Bydgoszczy na #ały Jagiellońskie*

Dzięki umiejętności szycia,zatrudniały ®nie wachman&i dla swoich 

prywatnych celów#uniEnoł&m bicia na przesłuchach i wywieziono 

nnio siniej niż inny cii do obozu.sdyż acie wy reklamowały •

Do i*8venabruck detsrłam 9*Vt« I944r»'? obozie byłam do t-o*.ca

w©{jny• »r<5ciłaiu do Torunia 22 Jaja 19455?*

wyszłam aa mąż 21.721.1946**1 zav?©d ow© nie ptsee»Błaa» \

S© ZBiX.riI>»u należ’... Byd^oaacąy M i | 0  w gestapo spotkałam- ais- 

J ze fcztanfero^ą,która z nikim nie rozjasv.i*ł8#byłp również 

Szadachówny.

Belacgl spisałam i stwierdzam 

etttectyoaaość podplau
/  -/ Ilelena Iwańska

/ •  /  Irana -ionaieraka

*
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Bydgoszcz dnia 15*11

Narząd Wojewódzki
Związku Bej owników o Wolność

i Douokrecjo

w B y d g o s z c z y

Sprawat odupłonle

W zamączeniu przesyłam w 2 egz* odwołania Wojewódzkiego Sądu 

ftolesoiiskiego iŁBOWilMi «  Bydgoszczy otrzymanego w dniu 5*11»br. 

s uprzejmą proćbą o przesłanie go do Głównego Sądu Koloże/iekiego 

zB^.iD-u w Warseawle*

•76r

Pp  yłflflratóriL

t f ó f i l k & S f f i g i * # *

85-655 Bydgoszcz
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Bydgoszcz da ,15.11.1976r.

Główny Sąd Koleżeński

Związku Bojowników? o Wolneśd

i Demokrację

O D W O Ł A N I E  

poprzez Wojewódzki Sąd Koleżeński 

w Bydgoszczy

Wnoszę odwołanie od Orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiej 

ZBQfcyiD-u w Bydgoszczy z dnia 6 .10,76r.otrzymanego do wiado

mości w dniu 5*11.br. uznającego umie winną złożenia 

niezgodnego z prawdą oświadczenia"© zmianie narodowości w czas 

okupacji" i skazującego mnie na wydalenie ze Związku, 

Przedstawiam stan faktyczny sprawy 1 dodatkowe wyjaśnienia 

również w związku z wynikłymi wątpliwościami przynależności m© 

do organizacji politycznej w czasie okupacji,

W czasie okupacji niemieckiej mieszkałam w Toruniu razem 

z moją siostrą i szwagrom oraz ich trojgiem dzieci w budynku 

starostwa powiatowego/wejście od podwórza/.Siostra mieszkała 

tam od zamążpójśela od 1920r.a szwagier wraz z matką jeszcze 

wcześniej,Szwagier był kierowcą staresty i zajmował mieszkanie 

służbowe składające się z czterech pokoi na I piętrze,

W początkowych latach okupacji dwie nieletnie siostrzenice 

zostały wysłane de Niemiec na prace przymusowe za to,że szwa

gier nie zgodził się na przyjęcie III  grupy.narodowości nie

mieckiej .Ponieważ siostrzenice i^ykonywały tam prace rolne 

przekraczające znacznie ich siły - błagały rodziców o ratunek

I wówczas po upływie około roku szwagier przyjął III  grupę.

Po pewnym czasie Lantrant zabrał szwagrowi jeden pokój 

przylegający do biura 1 w zamian za to oddał jeden pokój ne ~ 

parterze z osobnym wejściem,

Zamieszkałam w tym pokoju prowadząo. oddzielne,samodzielne

gospodarstwo,Sąsiadem moim był woźny starostyKaliszewski__

-również długoletni pracownik,

\/Do Kaliszewskiego przychodziła jego zamężna córka Helena 

V Bajon/którą znałam już przed okupacją/wraz ze swoim znajooym 

Lucjanem Langowakim/obecny adres H,Bajon foruń ul.uatejki 84t

Helena Iwańska 
ul..iarcelege Nowetki 5/5 
85-318 Bydgoszcz
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W czasie rozmowy z nią podjęłam temat,że doszły do *nie wiadomości 

o organizowania się ruchu oporu i że ja chciałabym w nim 

uczestniczyć,

i Wówczas Helena BaTion zapoznała mnie z Lucjanem Langowskim,który 

już do organizacji należał, 

yj Po złożeniu przed nią przysięgi latem 1941r,otrzymałam zadanie 

do wykonania,lyłam łącznikiem między Toruniem a Inowrocławiem, 

v Otrzyn^wałam od Langowskiego przekazy,które oddawałam członkowi 

 ̂organizacji Paszecle w Inowrocławiu,

Również w moim pokoju odbywały się spotkania konspiracyjne, 

w Etórych ja nie uczestniczyłem,Dla celów konpiracyjnych o mojej 

przynależności nie wiedziała nawet rodzina.

Po pewnym czasie gdy mój szwagier przyjął I I I  grupę 1 doleci 

jego wróciły do domu Lantrant kilkakrotnie nalegał,żebym ja 

również przyjęła III  grupę,gdyż nie życzył sobie,by w budynku 

urzędowym mieszkali Polacy.

Hie chciałam przyjąćIII grupy 1 postanowiłam wówczas wyjechać 

z Torunia,Paszota obiecał mi znaleść pracę w Inowrocławiu,

-'©ją sytuację przedstawiłam Langowskiemu,który nie wyraził 

zgody na mój wyjazd,nie chcąc tracić tak dobrego punktu kotakto- 

wego/mleszkanie w gmachu urzędu niemieckiego a wejście od podwó

rza ,/

W związku z tym dla dobra sprawy w porozumieniu z komendantem 

Langowskisi przekazał mi rozkaz przyjęcia III  grupy wyjaśniając, 

że i tak Polką pozostanę,a dodatkowo ułatwi oi to niebezpieczne, 

wieczorne powroty z Inowrocławia do domu.

Po aresztowaniu Langowskiego w sierpniu 19f3r.zgłosił się do mnie 

Wiktor Zduński,który przejął zadanie Langowskiego,

Aresztowana zostałam równocześnie z Wiktorem Zduńskim dnia 

1i11,43r, Początkowo przebywałam w areszcie w Toruniu a w dniu 

17 ,1 .44r,wywieziono mnie do gestapo w Bydgoszczy,

Tam spotkałam się po raz pierwszy z Uarią Szadoch/obecnie 

Nierzwą/,Obie nie wiedziałyśmy,że należynęr do tej samej organizacji . 

Później wysłano mnie do obozu koncentracyjnego w Rayensbruck, 

gdzie przebywałam od około 9,6,44r,do końca wojny,

V.' całym przebiegu postępowania przed Sądem Koleżeńskim 1 w uza

sadnieniu do wydanego krzywdzącego mnie wyroku znajdują sle 

następujące niedomówienia i nieścisłości,których wyjaśnienie 

miałoby zasadniczy wpływ na wydany wyrok*

1/ stawia ml się zarzut,że w deklaracji członkowskiej z dn.19.9.643 . 

złożyłam niezgodne z prawdą oświadozenie,że*w czasie okupacji 

narodowości nie zmieniałam*.
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Wobec tego,że przyjęłam III  grupę na rozkaz organizacji pod

zielanej byłam i jestem przekonana,że miałam pełne prawe ___ 

napissćwnie zmieniałam”

Ja nie zmieniałam jej ze strachu o siebie ale dla dobra sprawy 

o którą walczyłam.

Btyłam Polką i całym awym postępowanie m udowodniłam,że nią 

pozostałam.

2 / Stawia mi się również zarzut,że nie czyniłam od 1945r»starań

o uzyskanie stwierdzeniatże przyjęcie I I I  grupy nastąpił© 

na rozkaz organizacji podziemnej.

Po powrocie z obozu wstąpiłam do organizacji Polski Związek 

byłych Więźniów Politycznych,

w Składanej wówezas deklaracji nie było pytania B czy zmieniałam 

narodowość".

Przeszłam weryfikację,uważałam więc,że sprawa jest ostatecznie 

zakończona#

W 1948r#wyszłam za mąż,wyjechałam do Zielone Góry i równocześnie 

straciłam kontakt z członkami.

W 1964r.gdy .już mieszkałam w Bydgoszczy byłam na wycieczce 

w Ravensbrufek i tam poznałam kol.Pużanowaką i kol. .bożek, 

które później wprowadziły mnie do ZBOWiD-u.

Wyjaśniam,że osoby te były jedynie wprowadźjącymi mnie do ZBOWiD- 

w I964r.a nie jak podano do b. PZB\VP,gdyż wtedy organizacja 

ta już nie istniała,bowiem w 1949r.weszła w skład ZBOF/iD-u.

Wie powoływałam też w/w osoby na świadków.

Gdyby w czasie pierwszej weryfikacji/?ZBWPWystąpiły jafciekolwieł 

wątpliwości,mogłabym wówczas jeszcze powołać na świadków znanych 

mi PAP-u Lucjana Langowskiego i Paszotę/obecnie już nieżyjących/ 

^ogłybym również poczynić starania w odszukaniu członków 

j komendy np.Jana Kierują,którego nie znałgsn,a o którym dowiedzia

łam się dopiero na rozprawie.

Jako łącznik znałam jedynie Langowski«go,?aszetę i Zduńskiego. 

Było te elementarną zasadą konspiracji.Zdziwiona jestem,że fakt 

ten budził wątpliwości na rozprawie u członków Sądu Koleżeńskieg 

którzy z racji przynależności do ZBOWiD-u mają również doświad

czenia w zakresie konspiracji.

3 / Nieprawdą jest,że powoływałam się na ^Jarię *&erzwę,jako osobę 

mogącą poświadczyć moją przynależność do organizacji/uzasadnieni

j*w/
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4 / Słyszałam oświadczenie świadka Wiktora Zduńskiego aa rozprawie 

w daiu 22.9.76r.,że wiedział o wydanym mi rozkazie przyjęcia 

III  grupy bezpośrednio od Langowskiego,a ale jak podano 

w uzasadnieniu do orzeczenia * w drodze pośredniej od niejakiego 

Langowskiego *•

Oburzające jest stosowane zfermułowanie w wyroku Sądu 

v " niejakiego Langewskiego", który był przecież członkiem organijj*

zaoji i bejewnikiem o wolność Polski,wcale nie gorszym od inny oh 

członków ZBOWiD-u.

Używanie takich określeń obraża pamięć zmarłego,który ca takie 

sformułowanie przecież swoją walką nie zasłużył,

5 / Postawiono mi zarzut9że nie umiałam podać prawidłowo brzmienia 

organizacji podzielanej,której rzekomo byłam członkiem,a ponadto 

że w arkuszu uzupełniająoym podałam,że jestem b.partyzantem AK 

Fakt ten wyjaśniam następująco 1
w czasie przynależności do organizaoji będąc łącznikiem 

wystarczał mi fakt,że biorę udział w walce z okupantem 

w polskiej organizacji.Przed składaniem przysięgi napewne 

zostałam poinformowana do jakiej organizacji należę,jednakże 

nie zwracałam no to uwagę,Przypuszczałam,że jest to organi

zacja .AK. -Armia Krajowa.

0 właściwej nazwie organizacji Polska Armia Powstania/PA?/ 

dowiedziałam się dopiero w lutym br.od Wiktora Zduńskiego, 

który przedstawił mi oryginalny dokument swojej przynależ

ności do PAP -u przechowany w butelce w ziemi i znaleziony 

przy budowie hotelu ‘•Helios/** w Toruniu*

W dokumencie tym znajduje się pieczęć między Innymi ze słowami 

"Demokratyczny "które to słowo w zdenerwowaniu podałam 

przy nazwie organizacji na rozprawie.

Chyba nie powinno budzić wątpliwości,że fakt występowania w moim 

wieku przed Sądem Koleżeńskim w obronie swojej polskości był 

dla mnie ci żkirn przeżyciem i przejęzyczenie mogło się zdarzyć.

A dowodem,że pomyłki się zdarzają jest fakt błędnego wpisania 

w akcie obwinienia roku wypisania deklaracji,co Sąd Koleżeński 

uznał za oczywistą omyłkę pisarską,

je sformułowanie,że jestem b.partyzantem AK nie odbiega 

od prawdy,gdyż zgodnie z ogólnie dostępaą iincykloped4®

II Wojny Światowej na st^.462 pod hasłem Polska Armia Powstania 

znajdują się następujące sformułowaaia,że "została ona zorga

nizowana w styczniu 1940r, w Toruniu,z siedzibą Komendy 

Głównej w Toruniu.

Prowadziła działalność na terenie całego Pomorza Gdańskiego
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poprzez 21 Łooend Rejonowy oh znajdujących się w 21 miastach*

W sierpnia I943r.została rozbita przez gestapo 1 Abwehrę 

a ocalała grupy partyzantów i znaczna część komórek terenowych 

włączyły się do Okręgu ML Pomorze.

6 / P© otrzymaniu zaświadczenia z Arolsen w I972r,u którym podano 

że byłam odnotowana w zakresie swojej przynależności narodowej 

jeko”ViTol*sdeut8Ch” i więzień polityczny/nie wiem dlaczego*bo i 

przecież z dokumentów KWdO wynika#że przyjęłam I H  grapę narodo

wości niemieckiej/zwierzy łata się kol.Pużanowskiej.

Poradziła mi ©na,żebym czyniła starania o wyjaśnienie sprawy

1 odszukanie świadków.

Wówczas nie okerzyotałam z tej rady*

Ponieważ w tym czasie na zebraniach ZBCfcilD-u mówiło się o ewentu

alnych odszkodowaniu dla b.wleźniów polityoznych-nio chciałam 

by uważano*że chcę osiągnąć jakieś korzyści materialne*

Nie objęłaby oni© również dopłata do renty z tytułu karty 

kombatanckiej*

I dopiero wówczas kiedy przekonałpm się»że z tytułu przynależności 

do ZBOWlD-u nie osiągnę żadnych korzyści materialnych sama 

zwróciłam się do Związku o weryfikację*

Okupant wysyłając mnie do obozu koncentracyjnego w Ravensbruck 

jako więźnia politycznego nie miał żadnych wątpllwoścl9że działałam 

na jego szkodę i dlatego przykrym jest fakt,że muszę bronić swojej 

polskości 30 lat po wojnie przed Polskim Sądem.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wnikliwe rozpatrzenie mojego 

odwołania 1 uchylenie krzywdzącego mnie 1 oburzającego wyroku.

/- / Helena Iwańska

c3
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Główny Sąd kol©że-*3ki o d p i s  X

ZMOiW} '

532/G£&/76

0 f z e o 2 e fi i a

Gk&atKi Sod Eoleżeiiokl vi neraswl© o eLiedale#

Prsc*r;odcloaąc{7 Stefan Kalinowski

OsSonfcctfl© Stoniałcw honornioki

« Jlchał T;t>ó̂ wi2oiŁ

rot okó lont Anno &o£otisiejei^ 

w obecności riiccanii^ Anatola Derfceoso raapoansw^zy dnia 20 ss*uć*n«G 18* 

1976 opraw" O&c^ateM fisiem SlAH^liiJ a dooo 6re;oronica ar. 

21*VII#1911 w Niesgjwl^ poc?.aroanlos córko Jono aea*l#ćiGoe®©B ul* 

Hoiiot&i 5/5 osHer^eną o to*ńe w ckrecie cmipeeji praj^oło III GWP? 

narodowości nieoloofcicj i faRt ton «otoi£c wst ?pu j rys Co iiBCK.Łi*

S ą d  o r a e K o

Uefcylló oraecsenie « Ityd̂ oascasr a dnie 6*&*l9?6r# wydGlajncc 

zo ZSWTD za zatajenie ® deklaracji s dnie 19.1;i«64r. prsynalo&floed 

doili îrupy aaredosoeci nlooieciiiej »  udaielió Mglłlgt

Całonkowie

/«/4ohoł ro^TiiaeL . plocaoć okengSo
, . ^  ,  . . . .  Sodu i^olośorjskleso .T*BB«3Qdteteeccy
/-</ Stanl«łc« i-o^roiciii / • /  stefon KellnoeJoUl

U z a s a d n i e n i e

i?uo6 <ł̂ .t^o Heleno Trtbfce & (lvANG8f«iltl 

eresato^Eno aootaśŁo pnsea Gectopo o 1943r*a 'Toruniu 1 ooodaono 

pocantlwo c v;i pieniu u Torunia a nos topole w ^dsosaosy. 

w l944J?*aosto3e pcuouleniono do oboau koncentrocjjneGO w iiovonobae&. 

gdalo pwUgpBiB do t949r«*do oh»lU osKobodaoaUNjak* wlęeloń 

polltjreane? daicłc 5rc*r no oafcodo okuponto#

Dorcodea na to £est Ooi-uoont -Aedayner.Caori;oaoco Krayio nr#

1-005-000 a dnie 13 alorpnio I972r* a Arolaon.

UłioraRc aoetała naganą aa to#ae © onuleeic a dnia 19«IX» 

64r. napisać niepi*a«do—podo j rc * ż» *W caaaie okupacji narodowości 

nie a&lenia2au*

Ot raycłują#

1 ega#Jtftvinionc

2 •  *Voj *̂ «od UoloC.̂ J-»-^- l^dgosacs
3 •  i.ar~ąd SlsrdGOacca Praewodnlcaący
^ „ e^s Składu OBfaefeajr.cego

/-/ Stefan Kalinowski

aa acodnor ó*
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