
1



I./1. Relacja \  . 5  , 1 '  ł

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

I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

II. Materiały uzupełniające relację k> .b 5 , \-t

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 .r:—

IV. Korespondencja

V. Nazwiskowe karty informacyjne ,

VI. Fotografie kU/O W ?

W■rm

V- . ■

2



3



—- z / — ARCHI WUM
~ i b ‘ ' "

6
Elżbiety Ze.wjichicj

poz-
dala wnływu  ̂*(- v

«

Relacja żołnierza Armii Krajowej

Marianny Rydygier z d.Kuzalewskiej, urodź.19.£.1917r, 

w Toruniu z ojca Leonarda i matki Fauliny z d.Kraszuc-

kiej. Od urodzenia i do dnia dzisiejszego mieszkam w
2*-- a, V 4

Toruniu przy ul.Krótkiej 10.Jestem mężatką od 14.£.l&*3r

mam ^T-ro dzieci, wykształcenie średnie.

Przed l£39r. pracowałam w Biurze Rachunkowości Rolniczej 

w Toruniu,ul .Bydgoska 96, 'jako księgowa. \'I czasie oku

pacji byłam e&spedienką. w piekarni A.Soutscbek w Torunia 

ul.Podgórna 13 i w piekarni F.Latzke w Toruniu,J.Nowicki

go 173. To wojnie zatrudniona byłam w Fomorskiej Skład-
pn v̂ l

nicy Księgarskiej w Toruniu,Stary Uyrek -* w charakterze

księgowej.Fóźniej nie pracowałam,gdyż zajmowałam się

wychowaniem dzieci. * • T  « mULr-ctLUs
Od kwietnia 1943r. do 30 marca 1944^tJ. do czasu przer

wania akcji konspir.i po aresztowaniu przez "Gestapo” 

niektórych członków naszej grupy.Przysięgę składałam 

przed moim przywódcą Kazimierzem Paterskim,zam.w Toruniu
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przy ul.Fiskowej 15,który także był aresztowany i wywiesi 

ziony do obozu koncentr.

Praca moja polegała na tym, że posiadałam skrzynkę . 

pocztową, umiszczoną na drzwiach mojego miszkania, 

znajdującego się na I piotrze. Skrzynka ta była prze- 

znaczonamiędzy innymi do jkorespoddencj^ tajnej?oiLgani,- 

sarc+i AK, wrzucanej przez nieznane mi osoby.Klucz od 

skrzynki był wyłącznie w moim posiadapiu .Codziennie 

kontrolowałam jej zawartoęó . ^ ^ y  tam przesyłki umiesz

czone w kopertach,które odbierał ode mnie Kazimierz 

1 / Paterski.Jak częstc dostarczane były te przesyłki nie 

pamiętam, ale napewno kilka ich było w każdym mie

siącu.
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Relacja żołnierza Armii Krajowej

Marianny Rydygićr z d. Muzalewskiej, urodź. 19.2.1917r. w Toruniu z ojca Leonarda i matki 
Pauliny z d. Kra|uckiej. Od urodzenia i do dnia dzisiejszego mieszkam w Toruniu przy ul. 

j^rótkiej 10. Jestem mężatką od 14.6.1943r. za męża z Franciszka mam 5-ro dzieci. 
Wykształcenie średnie.
Przed 1939r. pracowałam w biurze Rachunkowości Rolniczej w Toruniu, ul. Bydgoska 96, 
jako księga. W czasie okupacji byłam ekspedientką w piekarni A. Soutschek w Toruniu, ul. 

(/podgórna 13 i w piekarni F. Latzke w Toruniu, J. Nowickiego 173. Po wojnie zatrudniona 
byłam w (pomorskiej Składnicy Księgarskiej w Toruniu, Stary Rynek 4 w charakterze 
księgowej. Później nie pracowałam, gdyż zajmowałam się wychowywaniem dzieci.
Od kwietnia 1943r. do 30 marca 1944 należałam do Armii Krajowej tj. do czasu przerwania 
aksji konspiracyjnej i po aresztowaniu przez „Gestapo” niektórych członków naszej grupy, 

{przysięgę składałamwnoim przywódcą Kazimierzem Paterskim, zam. w Toruniu przy ul. 
Piaskowej 15, który także był aresztowany i wywieziony do obozu koncentr.
Praca moja polegała na tym, że posiadałam skrzyneczkę pocztową umieszczoną na drzwiach 
mojego mieszkania, znajdującego się na I piętrze. Skrzynka ta była przeznaczona między 
innymi do tajnej korespondencji AK, wrzucanej przez nieznane mi osoby. Klucz od skrzynki 
był wyłącznie w moim posiadaniu. Codziennie kontrolowałam jej zawartość. Były tak 
przesyłki umieszczone w kopertach, które odbierał ode mnie Kazimierz Paterski. Jak często 
dostarczane były te przesyłki nie pamiętam, ale na pewno kilka ich było w każdym miesiącu

Marianna Rydygier 
ps. „Basia”

Toruń 13. VII. 1982r.

Przepisane 12.06.2012 Gardzielewska Marta
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Ó- tfc/Hn/6-/"£ *£. 4
RYDYGIBR Marianna z d.Muzalewska ps*"Basia" łączniczka Gar*AK w Toruniu 

nlu*

Ur* 19*02*1917 r* w Toruniu, córka Leonarda - rze',nika i Pauliny 

a d*Krasucka. Ukoiicssyła szkołę wydziałową w Toruniu, Pracowała 
w Biurze Rachunkowości RolnftgzeJ w Toruniu jako księgowa* W czasie 

okupacji była sprzedawczynią w piekarni*

W kwietniu 1943 r* iostała zaprzysiężona przez Kazimierza Palowskie

go ps*"Zbyszek1* szefa łączności Gar.AK w Toruniu# W swoim mieszkaniu 

na drzwiach przy ulicy Krótkiej 10 w Toruniu znajdowała się skrzynka, 

która była wykorzystana do tajnej korespondencji AK* Klucz od skrzy

nki był w posiadaniu M*Rydygi©r#

Pocztę odbierał K0 Paterski "Zbyszek"* Działalność ta trwała-4#- 30 *^ . 

1944 r* do1 czasu aresztowania K*Paterskiego» 0 ? ^  A ę 

• 14*06.1943 r. wyszła za mąż za Franciszka Rydygiera* Po wojnie 

pracowała jako księgowa w Pomorskiej Składnicy Księgarskiej w Toru

niu* Przestała pracować zawodowo ze względu na wychowanie 5-dzieoi* 

Obecnie mieszka w Toruniu przy ul.Pająkowakiego 6 w 5. Jest wdową.

APAK, - M. Gumowska, M*Muzalewska»Rydygier

/Barbara Skrobać I:a/
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RYDYGIER Marianna z d. Muzalewska ps "Basia" łączniczka 

- żołnierz AK w Toruniu.

Urodzona 1# II 1917r. w Toruniu, córka rzeźnika

Przed wojną pracowała /do 1939r/ w Biurze Rachunkowości 

Rolniczej w Toruniu , ul. Bydgoska 96 jako księgowa.

W okresie okupacji pracowała jako ekspedientka w 

piekarni aa ul. Podgórnej i ul. Szosa Chełmińska w 

Toruniu

W kwietniu 1943r zastała zaprzysiężona do AK przez 

Kazimierza Paterskiego ps "Zbyszek" szefa łączności 

gar AK Toruń.

Była łączniczką AK gar. Toruń . Odbierała 

pisemne meldunki i korespondencję xxxJcxx£Hkixxxx 

$ e &x ± s u i* $ x x  dostarczane przez nieznane j.ej/ osoby

Otrzymane materiały konspiracyjne przekazywała 

K. Paterskiemu .do 30 III 1944 /do chwili jego 

aresztowania / .

W 1943r wyszła za mąż za Franciszka Rydygiera i 

z tego małżeństwa miała 5-cior® dzieci.

XZJffiKIXX«XXIMKitMliiXXXXX

Mieszka obecnie na ul. Pająkowskiego 6 m 5 

w Toruniu tel. 65 -53 -266

Przed wojną ukończyła 6-cio letnią Szkołę 

Wydziałową której , siedziba znajdowała się

d© skrzynki pocztowej umieszczon drzwiach.
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Dnia 30 VI 2003 r. zmarła MARIANNA 
RYDYGIER z d. Muzalewska ps. „Basia". 
Urodziła się 19 I I1917 r. w Toruniu w rodzinie 
Leonarda i Pauliny z d. Kraszuckiej. Ukoń
czyła szkołę wydziałową i do 1939 r. praco
wała jako księgowa w Biurze Rachunkowości 
Rolniczej w Toruniu. W czasie okupacji była 
ekspedientką, początkowo w piekarni przy ul. 
Podgórnej, a potem przy ul. Szosa Lubicka. Do 
Armii Krajowej została zaprzysiężona razem 
z Marią Gumowską ps. „Zosia" w kwietniu 
1943 r. przez Kazimierza Paterskiego ps. „Zby

szek ", szefa łączności Inspektoratu AK Toruń w jej mieszkaniu przy ul. 
Krótkiej 10. Od tego czasu do 30 III 1944 r. odbierała konspiracyjną 
pocztę wrzucaną do skrzynki na drzwiach mieszkania, którą przekazy
wała K. Paterskiemu.

Po wojnie pracowała jako księgowa w Pomorskiej Składnicy Księ
garskiej w Toruniu. Odznaczona m. in. Medalem Wojska i Krzyżem Ar
mii Krajowej.

Elżbieta Skerska

68 Biuletyn 2/47/2004
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