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z Torunia y I W  /b", fWi-L-.

2 ?.v _  7-5 -I.Dane osobiste: —  _ftuczyóska Wanda, niezamężna, urodzona 24.X.1917 r% w Gladbeck/FHN/, 
rodzice :Władysław 1 Petronela z domu Kasprzyk, środowisko urzędni
cze.Ojciec do 1920r. przebywał z rodziną na obczyźnie,pracował w górnie 
ctwie.Po odzyskaniu niepodległości wraca do Polski, do Torunia,praco* 
wał jako urzędnik do 1936 roku. Przeniesiony na emeryturę,podejmuje pracę w zakładzie przemysłowym - do wybuchu Il-gisj wojny światowej. 
6'.0S.±ftafl 1939 r. ewakuowany wraz z firmą "Polchem" do Warszawy, 

gdzie przebywa okres oblężenia W-wy. Wraoa do Torunia,podejmuje 
pracę robotnika w fabryce.7.111.1940 r. aresztowany zostaje przez Gestapo za kolportaż gazetek.Osadzony w forcie S w Toruniu, skąd 16.04.1940 r^tranoportea wywieziony zostaje do obozu koncentracyjnego Oranienburg,anastępnle 
liauthausen-Gusen,gdzie umiera 2.X1I.1940 r.
Matka : zajmuje się domem,po aresztowaniu moim i ojca, szykanowana jest przez Gestapo.Dom jest przedmiotem częstych rewizji i przesłuchów. Niezależnie od prześladowań - pomaga wysiedleńcom,dostarcza 
żywność 1 bieliznę do obozu wysiedleńczego "Szmalcówka" w Toruniu'.1 
Rodzeństwo moje pomaga w tej akcji.W następstwie donosu,zostaje wysiedlona do "Szmalcówki" z córką kalekami synem 9-letnim. Po kilkunastu godzinach zostają zwolnienia Oa pory rewizje domowe niepokoją domowników, a Szef 
Policji Bezpieczeństwa występuje w wnioskiem 6.11.1941 r.do Centrali Przesiedleńczej w Gdyni o wysiedlenie ./dowód-odpls wniosku w załączeniu,który znajdował się na wystawie "Oskarżamy" w Toruniu.
moje wykształcenie: średnie, z zawodu księgowa, zawód wykonywany: księgowa./ebeony adres zamieszkania: 87-100 Toruń 1, ul.Mickiewicza 
II& Przebieg pracy zawodowej:
przedwojenny - Po ukończeniu szkoły,podejmuję pracę biurową w fabryce konstrukcji żelaznych,a w 1936 r.przechodzę do pracy w sekretariacie Ztlązku Weteranów Powstań Narodowych R.P.1914/19?. W sierpniu 1939 r.podejmuję pracę w biurze meldunkowym /dział dowodów osobistyC| 
kontynuując jednocześnie praoę w sekretariacie Związku.

Krótko przed wybuchem wojny,otrzymuję polecenie od Zarządu Związku 
likwidacji dokumentów i akt personalnych kombatantów - na wypadek In wybuehu wojny.

Wkroczenie wojsk niemieckich zastaje mnie w Toruniu,przystępuję do wykonania zadania zabezpieczania oraz likwidowania dokumentów. Częściowo palę,cześć zakopałam w skrzyniach. Niestety po wyzwoleniu zastałam zalane wodą i zmurszałe.!
Po przejęciu miasta przez wojska niemieckie, na polecenleczłonkón b.Zarządu Związku podejmuję znowu pracę w biurze meldunkowym w Magistracie.a następnie przeniesione zostaje do b.gmachu Urzędu Wojewódzkiego,przy ul.Wały G,Slkowskiegov by włączyć się dz pracy 

konspiracyjnej,pomagać Polakom i opóźniać ewtl.akcje Gestapo,które 
codziennie przychodziło do kart ewidencyjnych ludności,poszukując adresy Polaków. Trudność± pisowni polskich nazwisk niejednokrotnie zmuszała gestapowców do korzystania z pomocy pracowników biura mel
dunkowego. Chętnie włączaliśmy się w akcję. Z konieczności.xk±8xzx±. 
byliśmy ** w wykazy poszukiwanych,co umożliwiało uprzedzaniemniczan mieszkańców o akcji*

Po spisie ludności rozpoczyna się akcja wystawiania "Ausswe}sów" dla ludności miasta. W praoaoh tych biorę udziałfktóra ułatwia mi meldowanie osób z Innych terenów,poszukiwanych przez"Gestapo".
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• 2 «* P
Z niektórych przypadków,które Jeszcze pamiętam mogę przytoczyć s
1/ Zjawia się p.Kladziński Wincenty,b.powstaniec wielkopolski, b.ezłonck Związku Weteranów s informacją,że trzeba zameldować 
mieszkańca A»u*£ii, poszukiwane go przez Gestapo Ś? Pod przybranymnazwiskiem Itoberta Dronga,szewca z zawodu, melduję |ana Kasprzy

ka .salezjanina z Rumii-da Toruniu, m o i  wystawiając jednooześnie "Ausweis",którym legitymuje się w okresie swego ukrywania na terenie Torunia,Po 3-ch latach ukrywania,aresztowany,był w obozieseniu działań wojennych- przebywa
ks.Jan Kasprzyk na terenie Brazylii.
2/ W końcu grudnia 1939r. p.Wincenty Kladsiński,zostaje uprzedzony o donosie,oskarżającym go jakc wroga niemców,b.powstańca wielkopolskiego itp/liczna rodzina Kladzińskich znana z te ren Torunia z pracy patriotycznej*/ I tu poczyniłam starania,by nowym dowodem —^ussweisem przyjść z pomocą.Pod przybranym nazwi
skiem Wiktora Ziegerta, wraz z dowodem i przepustką opuszcza po
tajemnie Toruń. Pod tym nazwiskiem przebywał w więzieniu warszaw
skim, a następnie na wolności do zakończenia działań wojennych*.

Mieszkanie siostry p.Oadzińskiego - Łeokadii . Pawlikowskiej 
przy ul.Konomiickie.i 31 było azylem dla ukrywających się, oraz przechowalnią zdobytych dokumentów i warssjiatera pracy - wystawia
nia nielegalnych dowodów i przepustek. Potrzebne blankiety i pieczątki zdobywałam w biurze,które po przemyceniu do mieszkańlą 
oraz p. PvS30rowejy Stanisławy, przy ul*.Wiązowej- 5, wykorzystywane były dla potrzebujących. W pracy tej pomagaliisiostry^Kladzińskie oraz ks.Jan Kasprzyk,którego zręczna ręka doskonale podrobię potrafiła potrzebne podpisy5*.

w końcu roku 1939 /dokładnej daty nie pamiętam/ tooząsię dochodzenia przeciwko oficerowi polskiemu Marianowi Ryd- lewskiemu,mieszkańcowi Chełmży t.a^iłxH±mBtMk±xidcajma3cw»rx:̂ iB±»nrAc
Wyrokiem sądu niemieckiego skazany zostaje na śmierć. 0 tym fakcie dowiaduję *ię od rodziny skazanego z propozycją ratowania.
Za pośrednictwem Stanisławy^fy-szorowe j ivElźbiety Góralskiej, dochodzi do spotkania w mieszkaniu Pyszorowoj,przy ul.Wiązowej 5 z członkami "Batalionu ŚmierciM^WiśniewękirajCzy&niewskim i Holcem. 
Wstępny plan przewidywał podstępne uwolnienie z więzienia toruńskiego," w razie niepowodzenia, odbicie skazanego oficera w czasie transportu do BydgoszezywSprawą dokumentów miały się zająć 
l>»GóraisLa Elżbieta i niżej podpisana. Cały plan działania postanowili Czyżniewski i towarzysze omówić w szczegółach w sztabie 
tajnej organizacji. Po dwóch dniach doszło do ponownego spotkania w mieszkaniu Pyszorćw. Propozycje na prośbę rodziny odwołałaś?.Pakt omawiania planu w^sztabie" przyczynił się do ujawnienia 
i zapoznania z planem ca±a konfidenta gestapo,którym był niejaki Wiśniewski./nie był to Wiśniewski wymieniony wyżej uczestnik bpotkania w mieszkaniu Pyszorów./ Narada w"sztabie" okazała się tragiczna w skutkach. Tragedia aresztowań 6,7,8 i 9 marca 1940r. była właśnie udziałem Wiśniowskiego.

W mieszkaniu Pyszorów ozęstc słuchała się radia,wymieniało tajne gazetki,kolportewało~aalejf.
W tragiczny wieczór 6.III.1940r,wracając wieczorem z gazetkami do domu,dowiedziałam się o rewizji w mieszkr-niu Pyszoróworaz arasztowaniu małżonków /stam? a ławy 1 JaraT *--------
Następnego dnia 7.III.3940r. Gestapo przybywa do domu moich rodziców,przeprowadza rewizję - nic nie znajduje.dopytująco miejsce pobytu ojca i moje.
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Ojca mego zabrano z fabryki,mbie z biura. Ha odlogłość zobaczy
liśmy się w pomieszczenia Gestapo,gdzie zmaltretowani Polacy, 
stali twarzą do ściany.Przesłuchy w Gestapo potoczyły się po linAi organizacji, 
gazetek,radia.^apfzecsanie zarzutom,stałe się przyczyną bicia, straszenia i wymuszania.W trzecim dniu przykrych przesłuchów, 
doszło de konfrontacji z Czyżniewskim,Kolcem i Wiśniewskim- uczestnikami spotkania w mieszkaniui/PyszorósŁ. Zmaltretowani do nieprzytomności ehłopey nie wytrzymaTŚr^torturjpctwierdzilijże 
właśnie ja przyszłam z propozycją odbicia oskarżonego oficera.Od tej chwili stała się dla unie sprawa jasną,że w 'Sztabie Orga
nizacji n przebywał konfident.W tej sprawie aresztowano również GóralskąlElźbietję,uczestnika 
planu uwolnienia*? sBy przeciąć nić powiązań w tej sprawie, w następnych dniach 
przesłuchów wprowadziłam do akcji osobę gestapowoa,który był rzekomym Inicjatorem ratowania oficera.W ten sposób podejrzenia skierowane zostały w krąg gestapowców, z pośród których miałam 
xxsnBnxKsyś zldenfikować osobę wprowadzoną do akcji. Sprawa ta była 
jeszcze kilkakrotnie przedmiotem niepokojów 1 przesłuchań w czasie mego pobytu w forcie 8 w Toruniu.

W celi fortu 8 w godzinach nocnych 7. III. 1940 r. zastałam liczne grono kobiet i młodzieży,aresztowanych w dniu poprzednim 
za ruch oporu.W mroźną noc marcową na cementowej podłodze,leżały  ̂wspłtowarzystki ruohu oporu : 16-letnia Leonarda* 131 ornacka-na j- młodaza z mego transportu do obożu, siostry Îzabela i Danuta-Ostojskie, trzy siostry ̂iar tak Łucja 1 ̂Aleksandra /Polerzyńskle.siostry 
yŻofia ii Danuta mant^Foltarz wraz z matką/z drugiego małżeństwa/, siostry t Łlnowleekie Brygida ̂Urszula i >'iila,siostry ̂Julia i Maria 
v Drzevrleckie,nauozyciglkę i/Buki ewicz i Jadzię/Kowalską. Dwie ostatnie rozstrzelana.Również w foncie znalazły się Aleksa/Sobieraj.skąf H « 
'Agata i^Halszka Krauloh, JadwigavPohl i inne ,których nazwisk niepamiętam. * --

Część aresztowanych wywieziono do obozu koncentracyjnego w Ravensbruok 16.IV.1940 r.,nastąpną grupę po dalszych przesłuchach, w której i ja byłam 6.VII.1940 r.
8,VII.1940 r*r7raz z grupą G2 kobiet przekroczyłam bramy obozu koncentracyjnego Ravensbruck.który był n m u  koszmarem pięcioletniej w e g e t a c j ^ ^ T j ^ o  muramŁ.
Marzenie wolności ,powrotu z numeru obozowego 4035 do osobowości-ziściło się w końcu kwietnia,gdy Szwudzki Czerwony Krzyż przybył nam z pomocą. „

'i , /Wańda Raczyńska/]
Vy/ Toruń,Mickiewicza

-  3 -
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Tłumaczenie na jgz^k^golski

Szef Policji Bezoieczensiwa Toruń,dnia 6 lutegol941
i S.D.Centrali Pruesledleniowej
Gdańsk placówka w Toruniu

• Do
Pieczątka Centrali Przesiedleniowej Gdynia
Centrala Przesiedl.oniowa do Hd. SS-H-Stuf.Abromeit 

Gdańsk
Spłynęło 8 lutego 1941 I w Gdyni
L.dz.Nr.129/41

©etyczy_: Przesiedlenia Obywatelki polskiej Ruczynskiej
Petroneli z domu Kasprzyk,ur.26.5.91 w 
K̂ -ony, wdowa,katoliczka, zamieszkała w 
Toruniu ul. Wiązowa nr 5 

Przebieg: - bez

Państwowa Pulicja w Bydgoszczy, Filia zamiejscowa w Toruniu, 
Przesłałaprzebieg zajścia o ważej wymienionej z prośbą o przesie
dlenie jej następnym transportem do Gubernatorstwa.
Ruczynska jest fanatyczną Polką. Jej maż zmarł w obozie koncentracyjna 
jnym Mauthausen a jej córka Wanda znajduje się jeszcze dziś w
obozie koncertacyjnym Rvensbruck. Do pewnej pOlki, która powróciła
z obozu koncertracyjnego z Ravensbruck,zwróciła si§ z groźbami
przeciw Niemcom.
Ponieważ czyn ten nie wystarczyłby do uzyskania wyroku sądowego 
prosi Filia Zamiejscowa w Toruniu .o przesiedlenie Ruczynskiej.
Proszę o zawiadomienie,czy mogą uwzględnić wniosek Filii 
Zemiejscowej.

/-/ Radtke 
SS-Obers charfurer 
iKcmendant Obozu.
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i
O ś w i a d c z e n i e

Niżej podpisana Ceeylia Jdźwiakcwska zamężna Chojnicka, zamieszka
ła w Kowalewie Pom.ul.Brodnicka 1 świadoma skutków zeznań niezgodnych
z praw oświadczam,że :
z osobiście znaną ni Wandą Ruczyńską,ur.17»X~ 1 917 r.obecnie zamieszkałą 
w Toruniu,ul.Mickiewicza 92 spotkałam się w pierwszych dni. eh sier
pnia 1939 r. na terenie Zarządu Miejskiego m.Torunia,gdzie zatrudnio
na była w Biurze Meldunkowym / p r z y  wystawianiu dowodów oiobistych /. 
Wyżej wymieniona pracowała -tam do chwili zajęci:- Torunia przez wojska 
niemieckie,a następnie po uruchomieniu biur przez niemieckie władze 
okupacyjne przystąpiła do pracy w tym samym Biurze Meldunkowym. 
Przerwała pracę w dniu 7*III.1940 r. to jest w dniu zabrania przez 
Gestapo z biura i osadzeniu w forcie,a następnie obozie koncentracyj
nym.

Pracując na tym terenie ułatwiała zagrożonym przez Gestapo Pola
kom w uzyskaniu dowodów osobistych i przepustek na wyjazd.

Dane powyższe znane mi są z okreau wspólnej pracy w Zarządzie 
Miejskim.

£
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Kladzińskl Wincenty Toruń,dnia 15.11.1975 r.
zam. !fc>rwii,ul • Bydgoska

O ś w i a d c z e n i  o ń w i a d I: a

Ja, jako 'o.powstaniec wielkopolski /za udział w Powstaniu Wielkopolskim uchwałą Rady Pa fis twa z dn.24.VI.1972 r. mianowany na stopień Podporucznika Wojska Polskiego/ oraz uczostnik drugiej wojny światowej -świadomy odpowiedzialności wynikającoj z przepisów prawa karnego 
za prawdziwość podanych niżej przeze mnie faktów , legitycaijąoy się 
dowodom osobistym: seria i numer TK 8302975 wydanym dnia 28.11.1066 r. 
przez M.O. miasta Torunia

O Ś W I A D C Z A M
że ob.Wanda Huczyńska,córka Władysława i Petroneli z domu Kasprzyk, urodzona 24.X. 191V r. w Glu Ibeek /Uiemoy/, obecnie zaiiles ideała w Tortmi przy ul.Mickiewicza 92 - jost tal znana osobiście jako uozeatnioaka rtiobo oporu na terenie miasta Torunia, za który aresztowana została przez Gestapo w marcu 1940 roku, osadzona w forcie 8 w Toruniu, a następnie « niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbruck,

Ob.Wandę Uuezyńską znam z okresa międzywojenne go, to jerat od ołiwi} zatrudnienia w charakterze sekretarki w Związku Weteranów Powstań Nar#- dowyea K.P. 1914/19 w Toruniu.
W sierpniu 1939 roku podjęła pruoę w Magistracie - biurze meldunl wyra /dziale dowodów osobistych/, kontynuując jednocześnlo prac w w sęki 

tariaole Związku,
Na kilka dni przed wybuchem II-giej wojny światowej otrzy.aujo 

polecenie ed Zarządu Związku likwidacji dokumentów 1 akt personalnyci kasbatatitćw - na wypadJk wybuchu wojny.
Wkroozenie wojsk nieajieekich zastaję Wandę .luczyńaką w Toruniu. Przystąpiła do wykonania zadania likwidacji dokiraentów, część pali, część sabeapiooza w skrzyniach w ziemi.
Po przejęciu niasta przez Niemców na polecenie członków Zarzą< Związku podejmuje poncynie pracę w biurze meldunkowym, by włączać się do pracy konspiracyjnej, pomagać Polakom w uzyskiwaniu dokumentów meldunkowych oraz służyć owtl. laaieriałom informacyjnym.
Jako b, oałonek Zarządu Związku Weteranów mogę stwierdzić, że 

Ob.W.Ruczyilska nie zawiodła naezogo zaufania, służyła pomocą, narażajr się władcom niemieckim.
StvU^rdaaa,że osobiście zwróciłem się do w/u. o pomoc w zameldow* nlu na terenie Torunia obywatela Rwnii, poszukiwanego tam przez Gestor Pod przybranym nazwiskiem Roberta Dronga, szewca z zawodu^ zaiŁoldowałc Jatha Kasprzyka, Salezjanina z iluraii, wystawiając jednocześnie "Ausswci 

dla mieszkańca Torunia f  którymi to dowodami legitymował się prze i. ki II 
lat, to jest do ozaau zdemaskowania go i aresztowania przez Gestapo*.

W późniejozym okresie mieszkanie mojej siostry Pawlikowskiej Lo oka di i, zam. w Torunia,przy al.Konopnickiej 31 było miejscem ukrywa
nia poszukiwanego Jana Kasprzyka ore/z iiiejscesa pracy : przechowywania dokumentów, druków urzędowych^ wystawiania, przejiustek na przekroczenie 
granicy. Dokumenty te były dostarczane przez Ob.W^P-uczyńską z biura meldunkowego, a następnie dostarozane osobom potrzebująoym i przez łączników dosyłan? do Warszawy - do Tadeusza Odrowskiego- działacza konspiracyjnego,byłego prezesa okręgowego Związku'.Jednocześnie nadmienić muszę, żc» kiedy osobiście byłem zagrożony, bowiem oskarżono omie o pracę przeciw Niomcom - w porę zostaję uprze
dzony*? Znowu zgłosiłem się do V..Kuczyńskiej o pomoc w uzyskaniu nie— lagaliiogc dowodu esobiatogo. Z narażeniom wolności, ponieważ byłem 
sylwetką znane; na terenie Torunia- ob.iluoayńaka natychmiast przystąpi
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. . .

do akcji,by na praybrnne nazwisko Wiktora Ziegerta, dostarczyć 
iai dowód osobisty 1 przepustkę na przemoczenie granicyvTyoi dakumontaoni legitymowałem się w czasie okupacji, prze bywając w Warsaawie oraz w więzieniu warszawskim i po wypuszozeniu z wię- 
s;ienia na terenie centralnej Polski.

Również mogę potwierdzić, Ze z podobnych dokumentów korzystała 
sios tra moja .która Jako poszukiwana ukrywała się pod przybranym naaswisklem Prieda Drong.

j a ^WfRuozyriska kolportowała tajne gazetki^ przygotowywała 
akcję ~,i/wluienia a więzienia oficera polskiego Sćariana Rydzewskiego 
skazanego na śmierć. Za zdemaskowanie tego planu przez członka ••Batalionu ŚmierciH została aresztowana w marcu 1040 r;

Po przesłuchach w G#otapo, przebywała w i’orcie 8 w Toruniu, akî d w lipou 1940 r. wywieziona została z kilkuosobowym transpoi'tem toruńskim do obozu koncentracyjnego w Rarensbruck-. Przebywała tam 
do koiioa wojny1.

Powyższe dane stwierdzam oelem udokumentowania pracy konspiracyjnej ob.Wandy Ituozyńskiej - członka Zl)(X/iJL>u w Toruniu.
) /__ < L ' -—s

/(.ino<snty Kłodziński/
Nr legitymacji ZD0./ID 29G0/I)g 

odznaczony:-KrzyZem Kawalerakin Orderu Odrodź.Pt «* Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym-• Łiedaie^ Zasłużonym na Polu Chwały- - Modalcru Niepodległości ••

&epei,tô i,jji A \r ń]/ /'\9"!5r.

Ja,Maria Salmonowicz notariusz w Państwowym Biurze Notarialnym w Toruniu 
poświadczam,że powyższy podpis uznał w mojej obecności Kladziński Wincenty 
zamieszkały w Soruniu ul.Bydgoska nr112,którego tożsamość ustaliłam m  1' 
awie dowodu osobistego seria TK numer 8302975.
Pobrano! za dokonanie tOj czynności na podstawieni rozp;Min.Spravdedl.
z dnia 19 maja 1973r/Dz.U.nr 21 poz.122/ 30zł.

Nie pobrano ppłaty skarbowej na podatawię art;4 ust.1pkt.3 ustawy z. dnia
13 grudnia 1957r/Dz.U.nr 1,poz.1 z/S>58r./^ ;

A;. x' ■.
I n :; • ’* ••. ■■■ ■ :'’f; \

ToruS,dnia 5 marca 1975rołcu ->] Notariusz
/ ? /  1 / M U n
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Toraii, dnia 23*H«1975 r 
Oświadczenie świadka

- O d p i s - 9

Świadoma odpowiedzialności wynikającej 8 przepisów prawa karnego 
aa prawdziwość podanych niżej przeze umie faktów, legitymujący się 
dowodem osobistym RH 6039254, wydanym przez OHO,Toruń dnia 24.U .1966 r« 
oświadczam,fce poznałam osobiście p. Wandę Ruczyńską ,urodź*1 24.X, 1917 r«, 
córkę Petroneli 1 Władysława, obecnie zamieszkałą w Toruniu,przy 
ul •Mickiewicza 92 - od roku 1939*

Pani Wanda Raczyńska bywała często w mieszkaniu mej siostry 
Leokadii Pawlikowskiej, zamieszkałej wówczas przy ul. Konopnicki ej 31 m.3 
przynosząc tajne gazetki 1 nielegalne dokumenty**

Potwierdzam , że p* W •Buczyńska wykorzystując pracę w biurze 
meldunkowym w 1939/40 rok wystawiała i dostarczała niemieckie dowody 
osobiste oraz przepustki ma przekroczenie granicy do Generalnej Guberni! * 

Dzięki właśnie p*W•Buczyńskiej otrzymałam również dowód niemiecki 
aa nazwisko Prieda Drong i przepustkę ma przekroczenie granicy, ponieważ 
byłam ścigana przez Gestapo aa to,żo pracowałam w Sztabie D*0.K.VIII. 
w Toruniu, Jestem bardzo wdzięczna p*W .Buczyńskie j,że nie zostałam 
aresztowana 1 zesłana de obozu koncentracyjnego, gdyż Gestapo kilkakrotni 
przychodziło po mnie do domu mego*

Poza tym podaję konkretne przykłady,z którymi zetknęłaś się 
bezpośrednio, a mianowicie w/w« pomogła w ukryciu na terenie Torunia 
poszukiwanego przez Gestapo ks.Jana Kasprzyka, salezjanina z Rumii-Zagó- 
rze, którego zameldowała w Toruniu oraz wystawiła dowód osobisty dla 
szewca Roberta Dronga. Tym dokumentem legitymował się ks.Kasprzyk przez 
kilka lat okupacji, aż do chwili denuncjonowania 1 aresztowania razem 
z moimi siostrami, u których mieszkał*

Również służyła pomocą memu bratu Wincentemu Kladzińskiemu,na 
którego złożono donos na Gestapo,że wrogo ustosunkowany był do Niemców. 
W krótkim czasie dostarczyła potrzebne dokumenty, pod którymi jato Wikta: 
Ziegert ukrywał się na terenie okupowanej Warszawy.

Kle zwracając uwagi na grożące niebezpieczeństwo w/w. służyła 
bezinteresowną pomocą*

Za pracę konspiracyjną aresztowana została wraz z ojcem przez 
Gestapo w marcu 1940 roku i do lipca 1940 r* przebywała w forcie 8 
w Toruniu, skąd wywieziona została do obozu koncentracyjnego w Rarens- 
bruck, gdzie przebywała do końca wojny*1

/-/Apolonia Franaszek
/Apolonia franaszek / 

a A*!*"** fłgflgtriglrn
zam.Toruń, ul •Konopnickiej 31 m.4*

Repertorium A Nr_____/c J Wis.
Ja, Marian Modrzejewski notariusz w Państwowym Biurze Notarialnym w Toruniu 
poświadczam, że powyższy podpis złożyła własnoręcznie w mojej obecności Apolonia 
Franaszek zamieszkała w Toruniu przy ulicy Konopnickiej pod numerem 31 m.4, której 
tożsamość ustaliłem na podstawie dowodu osobistego seria RH numer 6039254.
Pobrano: tytułem opłaty skarbowej na podstawie 12 ust.1 pkt 2 rozp.Rady Min. z 
dnia 23 marca 197^r./Dz.U.Nr 7,poz.59/ kwotę 10,-zł., a tytułem opłaty za dokon nie 
tej czynności na podstawie § 21 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 19 maja 1973r./Dz.U.Nr 
21,poz.l22/ kwotę 30,-zł. /-/podpis nieczytelny
Toruń, dnia 28 lubego 1975 roku. Notariusz

i napflim ° W o k Zu ? ^ ^ M St^ u r o  N«tarialne w Toruniu. 17
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Toruń, dnia 3.II.1975 r.
H

Szanowna Pani I
Przepraśzam,że dopiero dziś przesyłam garść wspomnień o zmarłej 

w obozie konc.Ravensbruck Stanisławie Pyszorowej.
Wkrótce obiecuję napisać nieco o sobie,sprawy nasze zazębiały 

się po linii sptrawy por.Rydlewskiego, gazetek,dokumentów.Z akcji tej 
pozostałam jedynym żyjącym świadkiem.

Łączę serdeczne pozdrowienia
,ij

Wanda Raczyńska 
87—100 Toruń,Mickiewicza
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I »  d z  .  \ XL 9• fcwz J Toruń dnia 14 lipoa 1999r

Szanowna Pani 
Wanda Ruczyńska
ul* Efickiewicza 
87-100 Toruń

Szanowna Pani
W zbiorach naszego archiwua znajduje się Pani teczka 

osobowa nr K-72.
Proszę uprzejmie o przekazanie nam lub wypożyczanie zdjęcia 
legitymacyjnego Pani z okresu okupacji lub lat powojennych.
Zdjęcie to potrzebne jest do opracowania Pani biogramu *

Wobec powyższego proszę o wypożyczenie w celu wykonania kopii zaświadczeńg plakatów , zdjęć » vrycinków prasowych i t p
dokumentów dotyczących w/w okresu •

Nasze archiwum gromadzi materiały i dokumenty dotyczące

W oczekiwaniu na wiadomość od Pani
z wy iz wy 
Dolcu

Załt-biuletyn nr 2/981 1/99

Archiwum Wojskowej Służby Kobiet w Toruniu
Powstanie działalności Fundacji Informacja o wydawnictwach
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3
Archiw 
ul .W.

Toruń dnia 1 marca 2000r
0441/P0M/2000L. dz Szanowna Fani 

Wanda Buczyńska
ul. Mickiewicza 
87-100 Toruń

Szanowna Pani

Dziękuję serdecznie za przekazane dokumenty dotyczące
konspiracji i walki z okupantem hitlerowskim Pani i Pani rodziny •

Materiały te wzbogacą zbiory naszego archiwum i
będą stanowiły cenny wkład umożliwiający opracowanie 
histori walki narodu polskiego o wolność na Pfmorzu •

Zapraszam na spotkanie członków Klubu Historycznego 
dnia 22 marca 2000r o godz 16 do sali Kolankowskiego 
w Collegium Maius UMK ul. Fosa Staromiejska 3 /II piętro/

Życzę wiele zdrowia i radości i pozostaję
szacunku i poważania

] 3ta mgr Michał Ojczyk
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C Pani
Wanda Ruczyńska 
ul.Mickiewicza1 
87-100 Toruń

Szanowna Pani!

W imieniu Pani Profesor Elżbiety Zawackiej i pracowników Fundacji 
przesyłam Pani najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Przepraszam, Ze do tej pory nie skontaktowałam się z Panią w sprawie 
śp.Moniki Dymskiej i śp.Jadwigi Kowalskiej, ale kończyłam cz. 6 „Słownika 
biograficznego konspiracji pomorskiej” i miała bardzo dużo pracy. Pani Profesor 
czyni starania, by pamięć bohaterskich torunianek uwieczniły tablice, które mają 
zostać odsłonięte w przyszłym roku. Właśnie w związku z uroczystością 
odsłonięcia tablic mam opracować obszerne biografie Zamordowanych. W 
związku z tym bardzo cenne byłyby Pani wspomnienia. Nie wiem tylko czy 
zdołałabym je spisać w ciągu spotkania. W związku z tym chciałabym prosić 
Panią o ustalenie formy spisania wspomnień. Nie śmiem prosić, ale najlepiej 
byłoby, gdyby to zrobiła Pani samodzielnie.

Korzystając z okazji, chciałabym zapytać o wymienionego w Pani relacji 
Tadeusza Odrowskiego, dla którego przekazywała Pani druki „auswiesów” i 
przepustek na przekraczanie granicy do Generalnego Gubernatorstwa. Zanosiła 
je Pani do p.Wojciechowskiej-farmaceutki na ul.Konopnicką 12. Czy mogłaby 
Pani powiedzieć coś jeszcze o Tadeuszu Odrowskim ?

Życzę Pani dużo zdrowia i przesyłam pozdrowienia.

Z wyrazami szacunku i poważania ^

Elżbieta Skerska dokumentalistka
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Szanowna Pani £
W ślad za relacją o zmarłej koleżance Pyszoro- wej,ślę dziś garść fragmentów o sobie.Przepra
szam za chaotyczną pisaninę. Uległam namowom 
Pani, może coś Panii z tego wybierze do całości.

Łączę serdeczne pozdrowienia.
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