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Kaczmarkowa Wilhelmina ps. Stefania

Juz w 1942r samorzutnie stworzyła siatkę pomocy społecznej dla rodzin,których 
ojcowie byli aresztowani lub rozstrzelani.Wciagneła do tej siatki również mnie 
Od osob zaufanych zbierało sie co jakiś czas pieniądze,nie wolno było robie 
żadnych list i nie dawało sie pokwitowań.Ja zbierałam od.B.Buchlerowej,mojej 
szefowej,jej siostry Neli Rogowskiej i Jerzego Radtke,który do tej samopomocy 
wciągnął również swego przyjeciela dr.H.inza.Nie wiem kto jeszcze zbierał, 
wiedziała tylko Stefania,ale było kilka zaufanych pracownikow.
Stefania początkowo pracowała w szwalni wojskowej,ze względu na jej znajomość 

/, kilku jeżyków została skierowana do pracy biurowej u płatnika.Tam starała sie
• o lepsza prace dla znanych jej podoficerow,dopisywała godziny pracyl 
, We wrześniu 1943^ została w domu Jagielskich zaprzysiezona przez Lule (13.Kaliń
ska).Została wyznaczona na referentke opieki społecznej i podlegała Zofii 
(H .Krzeszowska).Na poczcie dworcowej pracowali niewolnicy włoscy przy zała- 
dodwywaniu wagonow pocztowych.Włosi nie dostawali żadnych paczek żywnościo
wych i niesamowicie kradli na poczcie z uszkodzonych paczek.Bardzo chorowali 
na szkorbut.Był miedzy nimi lekarz włoski,ktorego ze względu na niski 

/.wzrost nazywali wszyscy Piccolo.On zwrócił sie do mnie z prośba o pomoc 
i/ w uzyskaniu lekarstw.Powiedziałam to Stefanii,odrazu zorganizowała mała 
f p-omoc żywności dla niewolnikow.Piccolo dał mr~śpis lekarstw jakie nu były 
!"p” otrzebne napisany po włosku.Matka Stefanii rodowita Włoszka przetłumaczyła 

to na polski i niemiecki,Stefania skontaktowała sie przez Jerzego Radtke 
z dr.Hinzem,on wystawił recepty,nawet dał strzykawkę i sterylizator,Włosi dali 
mimo rewizji przeszmuglowac wszystko do fortu.Siostra moja Leokadia ps.Kajtek 
pracowała jako pomoc w aptece Pod Orłem,przynosiła lekarstwa,tabletki o ile 
sobie przypominam nazwę to były Cybion i jeszcze jakieś,które było czuc 
czosnkiem.Nie wiem jaka jeszcze prace Stefania wykonywała,często w czasie 
przyjazdów Michała kpt.H.Grycmacher i Stanisława mjr.J.Gruss spotykała sie 
z nimi u nas w domu na odprawach.

Mam medalik,który Piccolo dał mi z podziękowaniem aa pomoc,dałam go Stefanii 
ale ona powiedziała,ze to jest moja pamiatka i mam zatrzymać.
Jak przyjadę do Torunia to go przywiozę.
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.Czy sprawdziłas w Londynie to co Ci mówiłam o mezu .Stefanii,to był rok 195o styczeń, 
luty i marzec kiedy toczyła sie sprawa w sadzie,pamiętam,ze na rozprawie zeznał, 
ze ambasada obiecała mu,ze pozwdli jego zonie i córce przyjechac do Anglii.
Proszę Cie nie wspominaj nic o tym Stefanii,było by jej bardzo przykro,a przeciez 
ona była taka dzielna i ofiarna w czasie wojny.Mam dla niej bardzo duzo szacunku 
i uznania.Majac starych rodzicow i małe dziecko nie wa<s,hała sie przed żadnym 
zadaniem.Udzielała duzo informacji bo pracowała w biurze Zahlmeistra ze względu 
na znajomość jeżyków.Kilka osob,mieuzy innymi p.Janowska zona pik.zarzucało jej,ze 
pracuje dla Niemców wówczas Stefania sie wściekła i - powiedziała jej,ze woli pracowac 
w biurze a nie wynoscic nocniki po kolejarzach niemickich jak ona.
Ile ta kobieta ludziom pomagała a ile dobrago zrobiła dla organizacji.
Zdaje mi sie ze ona nawet jakieś formularze wyniosła,ale to musisz sprawdzić u niej.
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KAC Z MARKOWA WILHELMINA z d .W ojlfowic z ów na ps.Stefanie, łącznicz

ka i samopomoc - zaprzysiężona przez B.Kolińską 23.09.191-3 r.

Urodzona 23.01.1913 r. w Caselnuoro /obecnie Erzegonovo - Jugosła

wia'. Ojciec Franciszek - oficer Y/P. Zaprzysiężona w domu Jagielskich. 

Matka 1 ilhelmina z d.Proft /Włoszka/.

Wykształcenie - prawnik.

Wyszła za mąż za por. Mariana Kaczmarka z 31 PAL. Przed wojną 

nie pracowała zawodowo.

Mieszkała na Podgórzu k/Torunife, ul. Poznańska "Willa Generalska". 

Pracowała w Pol. Białym Krzyżu i w pułkowym kole opieki nad żoł

nierzami, wraz z żoną płk. Z.Karasińskiego i innymi żonami ofice

rów i podoficerów 31 ’PAL zorganizowały i urządziły piękne świet

lice dla żołnierzy oraz pomieszczenia noclegowe dla przyjezdnych 

rodziców żołnierzy, bardzo dużo pracowała na polu społecznym.

Brała udział w kursach pułkowych w nauce obchodzenia się z bronią 

oraz LOPP.

W czasie wojny została wyrzucona ze swego mieszkania. Musiała pra- 

cowąć w Hali Balonowej przy sortowaniu i naprawianiu bielizny.

Zaczęła wraz z Serafinową Stefanią /ps. nieznany, nauczycielką 

podgórskiej szkoły/ organizować samopomoc dla rodzin aresztowanych 
* »
i rozstrzelanych. Pomagał im Kazi: ierz Jagielski ogn. rozprowa

dzając pomoc wśród jeńców angielskich, którzy w początkowym okre- 

sie niewoli mieli bardzo ciężkie warunki. Stefania wynosiła
♦

z Hali Balonowej prześcieradła, które cięto na bandaże oraz lekar-
■i

stwa, strzykawki i stylizatory.

Od 1942 r. ponieważ znała b.dobrze kilka języków dostała pracę
v

w biurze płatnika /Zahlmeistra/ jako maszynistka i tłumacz.

Od (Jagielskich odhierała przywożoną przez kurierki pocztę oraz 

przynosiła pocztę do wysyłki. Tylko ona wiedziała komu pocztę

oddawała.

Wykradła plany bunkrów niemieckich na Podgórzu, wszelkie polece

nia w biurze pisała przez kalkę i w domu Jagielskich przekazywała 

je por. Fr.*Bendig ps.Ksawery po aresztowaniu mjr. J.Gruss ps. 

Stanisław, szef II - ki KO.

Starała się o lekarstwa, sterylizatory i strzykawki dla jeńców 

włoskich, praujących na poczcie rfa Sworcu Głównym.

Lekarstwa te doręczanao por. dr D.Augustino popularnie zwany 

Piccolo. Przeprowadziła zbiórkę pieniężną wśród zaufanych na nomoc
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rodzinom "będącym w ciężkiej sytuacji.

Po zakończeniu działań wojennych pracowała w Dyrekcji Lasów Pań

stwowych*

T.: Jagielska I., Jagielska E . , Ostaszewska W.

/Irena Jagielska - ITowakowa/
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K aczm arek W ilhelmina z d. W ojtowicz ps. „Stefania” (1912-1983), łączniczka i refe
rentka opieki społecznej W SK Insp. ZW Z-AK Toruń.

Urodzona 23 1 1912 r. w Castelnuovo (ob. Erzegnovi w Bośni-Hercegowinie); cór
ka Franciszka -  oficera WP i W ilhelminy z d. Proft, rodowitej W łoszki. Po r. 1920 
rodzina W ojtowiczów przyjechała do Polski i osiedliła się w  Przemyślu. W ilhelmina 
ukończyła studia prawnicze we Lwowie. W  1937 r. po w yjściu za mąż za oficera art. 
przeniosła się z rodziną do Torunia. N ie pracowała zawodowo, zajmując się wychowa
niem córki i działając społecznie w Polskim  Białym  Krzyżu i pułkowym  kole opieki 
nad żołnierzami. Brała udział w kursach pułkow ych z nauki obchodzenia się bronią 
oraz LOPP.

We wrześniu 1939 r. została ewakuowana z córką 
do H rubieszowa, skąd wróciła na początku 1940 r. 
do Torunia. Dzięki zabiegom matki u wpływowego 
N iem ca B em era uzyskała skreślenie z listy Polaków 
przeznaczonych na wysiedlenie. Została jednak eks
m itow ana do mieszkania wspólnego z rodziną Bia
łorusinów. Początkowo była na utrzymaniu ojca (pra
cującego w szkółce leśnej u nadleśniczego -  N iem 
ca), w  1941 r. zaczęła pracę w Heerestandortverwal- 
tung jako  robotnica w dużym magazynie różnego 
rodzaju sprzętu i towarów. Za podpow iedzią K azi
m ierza Jagielskiego -  podoficera 31 pal zaczęła, 
pom im o częstych rewizji, „zdobywać” z tego maga
zynu duże ilości leków, strzykawek, stylizatorów i 
prześcieradeł z przeznaczeniem  na bandaże. Okre
sowo przechowywała tę „zdobycz” u b. kierowniczki szkoły powszechnej na Stawkach 
nazw iskiem  Dubowikówna, a następnie przekazywała je  Jagielskiem u, który dostarczał 
je  do obozu jeńców  angielskich. W spólnie z nauczycielką z Podgórza -  Stefanią Sera- 
finow ązorganizow ała samopomoc dla rodzin aresztowanych i rozstrzelanych Polaków, 
w łączając w  tę akcję innych zaufanych ludzi, m.in. Irenę Jag ie lską B. Bu chi er ową, N. 
R ogow ską i Jerzego Radtke, a za jego pośrednictwem  dr. H. Hinza. Od pocz. 1942 r. 
(dzięki ukończeniu kursu m aszynopisania i stenografii oraz znajom ości kilku języków ) 
została przeniesiona do pracy w  biurze płatnika jako m aszynistka i tłum aczka. Została 
w tedy zaprzysiężona pod ps. „Stefania” przez n ieznanąje j kobietę w  lokalu przy ul. 
M ałe G arbary 4. Główne jej zadanie polegało odtąd na roznoszeniu (2 do 4 razy w 
tygodniu) przywożonej przez kurierkę poczty, odbieranej w  domu Jagielskich (na Staw
kach, ul. Złota 3) pod wskazane adresy i przynoszeniu spod tych adresów poczty do 
Jagielskich (m.in. były to lokale przy ul. Krasińskiego 58 i W arszawskiej 8 -  m ieszka
nie H aliny Krzeszowskiej ps. „Zofia” -  szefa W SK Okręgu A K  Pomorze). W ykorzy
stując okazjonalny dostęp do biurek niemieckich oficerów w ykradła plany fortów-bun- 
krów  na Podgórzu, które przekazała na punkcie kontaktowym  u Jagielskich. Tam też 
system atycznie przekazywała kopie wszelkich wydaw anych w biurze niem ieckich po
leceń. W iosną 1943 r. zaprzysięgła zatrudnioną także w H eerestandortverw altung Wa
lentynę K ucharską również żonę oficera WP. We wrześniu 1943 r. została wyznaczona 
przez H. K rzeszow ską na referentkę opieki społecznej i jej bezpośrednio podlegała. 
Zorganizow ała w  porozum ieniu z I. Jagielską i dr. H. H inzem  pom oc w  postaci leków i 
środków  sanitarnych dla jeńców  włoskich, pracujących na poczcie D w orca Głównego. 
(M edykam enty te przem ycała I. Jagielska i przekazyw ała jeńcow i w łoskiem u por. dr. 
D. Agustino). W spólnie z m atką i ojcem wspom agała ich w  żywność, odzież i papiero
sy. M atka pośredniczyła w  kontaktach z kapelanem  jeńców  -  ks. Padre D on Carlo A n
tonio, ojciec jako robotnik w  obozie jeńców  angielskich zdobywał papierosy, które uda
w ało się zam ienić na żywność oraz starą odzież w ełn ianą przerabianą przez obie ko
biety na czapki, szaliki i skarpety; środkiem przewozu tych darów na punkt spotkań z 
kapelanem , tj. do apteki kierowanej przez farm aceutkę o nazwisku W ołoszyk, był w ó
zek dziecięcy, w którym  siedziała córeczka Kaczm arkowej). ponadto zadaniem  W. 
K aczm arek do końca okupacji było wykupowanie chleba na otrzym ywane w  punkcie

65

23



kontaktow ym  znaczki niemieckie, suszenie go i przekazywanie nieznanym  jej potrzet 
bującym. H

Od lutego 1945 r. do 1953 r. pracowała zawodowo jako radca praw ny w  Dyrekcji 
Lasów Państw. Okr. Toruńskiego, następnie do 1976 r., tj. do przejścia na em eryturę w 
Okręgowym  Przeds. Przem ysłu Drzewnego. Równocześnie udzielała się społecznie, 
m.in. jako organizatorka przedszkola (1947 r.) i bursy dla dzieci leśników oraz jako 
radca prawny w Lidze K obiet i ławnik sądowy.

Zm arła 3 X  1983 r., pochow ana na cm entarzu św. Jerzego w Toruniu. Odznaczona 
K rzyżem  Armii Krajowej (1978).

M ąż W. Kaczmarek -  M arian, był uczestnikiem  kampanii w rześniowej, żołnierzem  
PSZ. Wrócił do Polski w 1951 r. W  latach 1957-1977 był dyrektorem  adm inistracyj
nym  Uniw. M. Kopernika. Córka Elżbieta (zam. Stangricka); oboje m ieszkają w  Toru
niu.

AP AK, T.: Jagielska E., Jagielska I., Kaczmarek W., Orłowieiski M., Ostaszewska W., 
Informacja córki -  Elżbiety Stangrickiej.

Anna Zakrzewska
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Kaczmarkowa Wilhelmina ps.Stefania 

Zaprzysiężona w domu Jagielskich przez Lule we wrześniu 

194'3 .Była referantka opieki społecznej insp.Toruń.

Duzo pomocy okazała również jeńcom włoskim,którzy pra

cowali na poczcie dworcowej.Ewa przynosiła zamówienia 

na lekarstwa,jeńcy żyli w ciężkich warunkach,dr.Hinz 

wypisywał recepty^ktore tłumaczyła matka Stefanii.

Ewa przemycała je na teren poczty i oddawała dr.włoskiem 

Pozatym Stefania gromadziła materiały sanitarne,lekarstw; 

które przekazywał jej dr.Hinz.
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