
1



SPIS ZAWARTOŚCI 
TECZKI

I ./ l . Relacja

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora —-

I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora __

II. Materiały uzupełniające relację -— -

III./l. Materiały dotyczące rodziny relatora -—

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

III./3. Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji ( 1939-1945) — 

III./4. Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 ---- -

III./5. Inne .tt—

IV. Korespondencja

l

V. Nazwiskowe karty informacyjne

VI. Fotografie

2



1 1 /  R E L A C J A

- odpis - maszynopis relacja Wiesławy Miller-Królikowskiej 

wykonany przez T. Zalewskiego , ćtAfT<\£ $ s \i O l

3



Tragedię Powstania Warszawskiego przeżywał i śm$°
• • *

zamieszkali pod okupacją hitlerowską w Toruniu bardzo głęboko. 

Docierały do nas wiadomości o okrucieństwach Niemców, rozstrzeliwa

niach, wywożeniach. Sama jeżdżąc po żywność do Skępego czy Lipna 

spotykałam w pociągach Polaków, którym w jakiś cudowny sposób udało 

się uciec, oraz Niemców, którzy w okrutny sposób chełpiłi się swoimi 

wyczynami nad bezbronną ludnością Warszawy oraz przeklinali powstań-
>

ców za zadawane straty. Ponieważ wszyscy mieliśmy w Warszawie krew

nych, przyjaciół, zaufanych - z wielkim niepokojem oczekiwaliśmy 

jakichiś wiadomości o ich losach - i wszyscy z niepokojem czekaliśmy 

na zakończenie tej tregedii.

W drugiej połowie października 1944r.dotarła do nas wiadomość od daw

nych mieszkańców Torunia pp. Szczypkowskich, że zostali umieszczeni 

wraz z całą masą Polaków z Czerniakowa i Mokotowa w obozie przejścio

wym pod Grudziądzem - przed wywózką wgłąb Niemiec. Wiadomość 

nas wszystkich^ nieliczną gribmadkź Polaków, którzy trzymaliśmy się ra» 

zem, pomagaliśmy sobie, podtrzymywaliśmy się na duchu. Wiadomość była 

o tyle alarmująca, że wysiedleńcy pozostali bez odzieży i żywności w 

obozie prowizorycznie przygotowanym w lesie zupełnie nie zapewnia

jącym podstawowych warunków bytowych i sanitarnych. W najbliższą 

niedzielą razem z siostrą Danutą oraa naszą Mamą - po zdobyciu 

trochę żywności od dra Betlejewskieso, n . Lampertowej i p .Pałubickiej 

wyruszyłyśmy na poszukiwanie obozu. Ponieważ pracowałyśmyjmogłyśmy 

jechać tylko w niedziele , co znowu było związane z dodatkowymi trud

nościami, - bo ranne pociągi robocze nie kursov:ały - trzeba było wy

jeżdżać b,rano - a do 6-tej obowiązała godzina policyjna. Przytym mu

siałyśmy jechać do Z- Jabłonowa, skąd trzeba się było przesiąść na po

ciąg idący w stronę Grudziądza. Linią na Jabłonowa kursowały pociągi 

wojskowe /  front był już na ziemiach polskich /  więc często pociągi 

osobowe musiały czekać na bocznicach, aby przepuścić transporty wojs

kowe. W konsekwencji ileż to razy pociąg do Jabłonowa odjeżdżał a 

myśmy musiały godzinami wyczekiwać na następne połączenie. W każdym 

razie nasze wrażenie z pierwszej bytności w obozie było tragiczna:.

Obóz pracy w Altfolwark - w którym umieszczono około tysiąca warsza

wiaków składał się z baraków przeznaczohych dla koni. Ludzie zatrud

nieni byli przy kopaniu rowów przeciwlotniczych i umocnień , 

Pozostawali bez odzieży i żywności. A więc konieczna była pomoc w 

dostarczeniu środków żywności, kocy , odzieży ,

Trzeba było już na miejscu w Toruniu zorganizować zaufanych ludzi 

-którzy by pomagali w zbiórce i starali się o zapasy /o  żywność było 

bardzo trndno / .  Wiele pomocy okazali pp. Cierniałkowscy z ulicy 

Chełmińska Szosa, którzy dostarczali odzieży i?ikoce , - nieżyjący 

już pp. Łangowscy z u l .K ościuszki, Jaugschowie, Eetlejewscy, .4
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Odzież i koce pochodzące z zapasów własnych mraz zbierane znaj omych^ 

Wobec ogromnego terroru niemieckiego trzeba było bardzo uważać,aby 

Niemcy nie wpadli na trop tej organizacyjnej pomocy. Najgorzej było 

z żywnością. Jeździłam do Grębocina do rodziny Chentkowskich, którzy 

dostarczali nam chleba i tłuszczu - oraz jeździłam do Aleksandrowa 

Kujawskiego, gdzie zamieszkiwał kuzyn mojego ojca wysiedlony z Łodzi 

spryciarz bardzo obrotny, który za stare rzeczy również wyszukiwał 

dostarczał nam tłuszcza i mięso.

Ja sama jeździłam do Lipna - a ojciec mój do Skępego do pp.Zduńskiłc 

którzy również starali się zbierać od gospodarzy ńywność. W ten spo

sób organizowaną żywność i odzież pakowałyśmy w paczki i woziliśmy 

do obozu pod Grudziądzem. - Mimo wart w obozie i częstych rewizji 

w pociągach zawsze udawało nam się paczki doręczyć p.Szczepkowskiej, 

która skolei rozprowadziła je dalej między potrzebujących.

Akcja ta trwała chyba do grudnia lub później - do chwili prze

niesienia obozu w głąb Rzeszy. Wiele jednak Polaków uciekło i do 

końca wojny ukrywało się u znajomych na terenie Pomorza. -

- 2 -

Wiesława Królikowska 

z d. MHller .
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Tragedię Powstania Warszawskiego przeżywaliśmy wszyscy Polacy 

zamieszkali pod okupacją hitlerowską w Toruniu bardzo głęboko. 

Docierały do nas wiadomości o okrucieństwach Niemców, rozstrzeliwa

niach, wywożenlach. Sama jeżdżąc po żywność do Skępego czy Lipna 

spotykałam w pociągach Polaków, którym w jakiś cudowny sposób udało 

się uciec, oraz Niemców, którzy w okrutny sposób chełpił! się swoimi 

wyczynami nad bezbronną ludnością Warszawy oraz przeklinali powstań

ców za zadawane straty. Ponieważ wszyscy mieleśmy w Warszawie krew

nych, przyjaciół, zaufanych - z wielkim niepokojem oozekiwaliśmy 

jaklchiś wiadomości o ich losach - i wszyscy z niepokojem czekaliśmy 

na zakończenie tej tregedil.

W drugiej połowie października 1944r.dotarła do nas wiadoraośó od daw

nych mieszkańców Torunia pp. Szczypkonskich, że zostali umieszczeni 

wraz z całą masą Polaków z Czeraiakowa i Mokotowa w obozie przejścio

wym pod Grudziądzem - przed wywózką wgłąb Niemiec. Wiadomość 

nas wszystkich nieliczną grftmadkź Polaków, którzy trzymaliśmy się ra* 

zem, pomagaliśmy sobie, podtrzymywaliśmy się na duchu. Wiadomość byłe 

o tyle alarmująca, że wysledleńoy pozostali bez odzieży i żywności e 

obozie prowizorycznie przygotowanym w lesie zupełnie nie zapewnia

jącym podstawowych warunków bytowych i sanitarnych. W najbliższą  

niedzielą razem z siostrą Danutą oras naszą Mamą - po zdobyciu 

trochę żywności od dra Betlejewskiego, p.Lampertowej i p.Pałubickiej 

wyruszyłyśmy na poszukiwanie obozu. Ponieważ pracowałyśmy( mogłyśmy 

jechać tylke w niedziele, eo znowu było związane z dodatkowymi trud

nościami, - bo ranne pociągi robocze nie kursowały - trzeba było wy

jeżdżać b,rane - a do S-tej obowiązała godzina policyjna. Przytym mu

siałyśmy jeehaó do X. Jabłonowa, skąd trzeba się było przesiąść na po- 

eiąg idący w stronę Grudziądza. Linią na Jabłonowar kursowały pociągi 

wojskowe /  front był już na ziemiach polskich /  więe często pociągi 

osobowe musiały czekać na bocznicach, aby przepuścić transporty wojs

kowe. W konsekwencji Ileż to razy pociąg do Jabłonowa odjeżdżał a 

myśmy musiały godzinami wyczekiwać na następne połączenie. W każdym 

razie nasze wrażenie z pierwszej bytności w obozie było tragiczne .

Obóz pracy w Altfolwark - w którym umieszczono około tysiąca warsza

wiaków składał się s baraków przeznaezohyeh dla koni. Ludzie zatrud

nieni byli przy kopaniu rowów przeciwlotniczych 1 umocnień V 

Pozostawali bez odzieży 1 żywności, A więc konieczna była pomoc w 

dostarczeniu środków żywności, kooy , odzieży .

Trzeba było już na miejscu w Toruniu zorganizować zaufanych ludzi 

-którzy by pomagali w zbiórce 1 starali się o zapasy /o  żywność było 

bardzo trudne / .  Wiele pomocy okazali pp. Cierpłałkowscy z ulicy 

Chełmińska Szosa, którzy dostarczali odzieży igikooe , - nieżyjący 

już pp. Langowsoy z ul.Kościuszki, Jaugsehowie, Betlejewsoy, .6



Odzież i koce pochodzące z zapasów własnych Iraz zbierane znajomych. 

Wobec ogromnego terroru niemieckiego trzeba było bardzo uważaćtaby 

Niemcy nie wpadli no trop tej organizaeyjnej pomocy. Najgorzej było 

% żywnością. Jeździłam do Grębocina do rodziny Chentkowskich, którzy 

dostare-sali nam chleba i tłuszczu - oraz jeździłam do Aleksandrowa 

Kujawskiego, gdzie zamieszkiwał kuzyn mojego ojca wysiedlo y z Łodzi 

spryciarz bardzo obrotny, który za stare rzeczy również wyszukiwał 

dostarczał nam tłuszczu i mięso.

Ja sama jeździłam do Lipna - a ojcieo mój do Skępego do pp.Zduńskie 

którzy również starali się zbierać od gospodarzy żywność. W ten spo

sób organizowaną żywność i odzież pakowałyśmy w paczki i woziliśmy 

do obozu pod Grudziądzem. - Mimo wart w obozie i częstych rewizji 

w pociągach zawsze udawało nam się paczki doręczyć p.Szczepkowskiej, 

które skolei rozprowadziła je dalej między potrzebujących.

Akcja ta trwała ohyba do grudnia lub później - do chwili prze

niesienia obozu w głąb Rzeszy. Wiele jednak Polaków uciekło i do 

końea wojny ukrywało się u znajomych na terenie Pomorza. -

/Y  Wiesława Królikowska 

z d, MjŁller .
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