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— dała v.-’-.-v.'U jL.--- L* (sj
z działalności nielegalnego Soła P.C.K. w czasie okupacji 
hlttlerowskiej na terenie Inowrocławia •

Wios.ną 194 lr. rozpoczęłam 1 siostrą moją Ja de Igą działalność kon
spiracyjną jako członek nielegalnej, tajnej organizacji P.Z.P*— A K 
na terenie Inowrocławia. Obie zostałyśmy wprowadzone do wym.organi
zacji przez brata naszego Bronisława Sadowskiego,magistra fil..ppor. 
rez.#który pod pseudonimem "Sadło" zajmował naczelne stanowisko 
w AK w Inowrocławia*

W zwląska z przynależnością do P.Z»P. AK podjęłyśmy obowiązek 
oddawania do dyspozycji akowców naszego mieszkania dla umożliwienia 
Ib kontaktów z sobą, przyjmowanie kurierów przybywających do Inowro
cławia z tajnymi poleceniami, organizowanie im noclegów u nas lub. w 
razie potrzeby w Innych dô sach, u rodzin wtaje niczonych w sprawę i 
sympatyzjujących s ruchem oporu. W latach od wiosny 1941 do paździer
nika 1943r. przewinęło się przez nasze nleszkanle kilkudziesięciu - 
kurierów, b u l n . z  Poznania, Kutna, Warszawy. - Obie siostry występowa
łyśmy często w charakterze łączniczek, przenosząc wiadomości od ku
rierów pod wskazane adresy*

Niezależnie od pracy w PZP.-AK podjęłyśmy jako członkinie dzia
łalność w nielegalnym Kole PCK, które powstało s ramienia kierownict
wa AK w marcu 1942r. Na ozelc tej organizacji stanęła nauozyclelka 
Genowefa Jaworska, członek AK. - Na początku działalność* PCK ogranie! 
ozała się do misji charytatywnej snleslenle pomocy jaóoon wojennym, 
więźniem 1 ich rodzinom, szczególną troską otoczyłyśmy obóz przojśclo* 
wy na Błoniach o Inowrocławiu, przesyłając k— lekarstwa, odzież,żyw
ność. koce itd.

Z początkiem roku 1943 Koło PCK zorganizowało kurs dla sanlta*- 
riuszek. Wykłady wprowadiały w zagadnienia pielęgniarstwa,organizacji 
służby zdrowia, przeprowadzano sajęcia praktyczna i rozpoczęto szko
lenie wojskowe.
Sskolenie odbywało się w dwdcb grupach
do grupy I należały x do II grupy należały t
1. Borzewska Henryka 1. Bąkówska Danuta
2. Kopeć Mario 2. Jasińska Eugenia
3. Polak Kinga 3. Ludkówska Stanisława4. Rutkowska Stefania 4. Pankao* Anna5. Sadowska Jadwiga 5. Pankan Ewa
6. Sadowska Janina 6* Polak Barbara
7. nazwisko napomniane 7. Wojtalak Eufemia

8. Doreeh Krystyna
Pierwszą grupą kierowała Jaworska Genowefa, drugą- Jasińska Eu

genia, pielęgniarka zamieszkała w Inowrocławiu przy ul. Dworcowoj 5.10



Dla grupy pierwszej zmieniono miejsce szkolenia ze względu na bez
pieczeństwo*
Praca z drugą grupą odbywała się w domu rodziny Panlcan przy ul.NototHj 
Trzy członkowie I grupy oprócz pracy sanitarnej prowadziły tajne na
uczanie z zakresu programu dla szkoły podstawowej — były to t 
Borzewska Henryka, Polak Kinga, Sadowska Janina*
Działalność członków Koła PCK została przerwana w dniu 7 marca 1944r. 
z powodu aresztowania jego członków*

W październiku 1943r* nastąpiły w Inowrocławiu aresztowania s 
powodu dekonsplracji organizacji AK • -25 października 1943r. 
została aresztowana z siostrą Jadwigą i bratem Oronisławek* Mnie 1 
siostrze zarzucono współpraoę z nielegalną organizacją AK ?
Mieszkanie nasze zajęło Gestapo* Została również ujawniona praca moja 
1 siostry w Kole PCK - po aresztowaniu 7.maroa 1944r.członków tej 
organizacji*

W grudniu 1943r* została aresztowana Jaworska Genowefa, w czasie 
śledztwa była potwornie bita* Broniąc się przed dalszymi zeznaniami 
1 chcąc ukryć tyjniki organizacji AK , zaczęła symulować utratę 
mowy, bezwład rąk i nóg, co nie przeszkodziło hlttleroweom kontynuo
wać śledztwo aż do dnia 22*czerwca 1944r. W dniu tym została wywiozło* 
na przez Gestapo poza miasto 1 tam rozstrzelana*

Drat mój po aresztowaniu został wywieziony z obozu przejściowego 
na Błoniach w Inowrocławiu do Fłartu VII potem do obozu Zabikowo 
k/Poznania, gdzie go rozstrzelono w lipou 1944r*

Trzecią ofiarą okrucieństwa okupantów była Polak Kinga, która 
przebywając po aresztowaniu w obozie na Błoniach w Inowrocławiu, 
nabawiła się szkarlatyny i przewieziona do szpitala w Strzelnie - 
zmarła,

Wyrokiem tajnej ragzejaniE* Policji Państwowej, Oddział Policji 
■lejsklej Poznań -IV C 2 - zostały zwolnione po 6 miesiącach przeby
wania w więzieniu : Borzewska Henryka, Ludkówska Stanisława i Wojtalak 
Eufemia *
Do obozu Kono*Bavensbrttek wywieziono* Kopeó Marlę, Rutkowską Stefanię, 
Sadowską Jndwigę, Sadowską Janinę, Bąkówską Danutę,Jasińską Eugenię, 
Pankan Annę,Pankan Ewę,Polak Barbarę,Dorech Krystynę*
Wszystkie te osoby przebywały w obozie koncentracyjnym do końca II.woj 
ny światowej* - /-/ Janina Sadowska - Kurek 

ul •Marchlewskiego 88-100 Inowrocław **
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Inowrocław, dnia 6.12.1999r.

Szanowna

liniejszym przesyłam mój biogram w odpowiedzi na list 
Fani z dnia 26.11.1999r.oraz w załączeniu przekazuję 
dwa moje zdjęcia,jedno z okresu okupacji,drugie zaś z lat 
siedemdziesiątych.proszę zadecydować,które dałaby pani do 
biogramu-. Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku

\
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4 3 9 9  ^Biogram. n<r 2^  £ ̂

M p
Janina Kurek z domu Sadowska, pseudonim "Janka” ur. 17. 10.1919r. 

w Walentynowie.Rodzicami byli Teofil i Balbina z domu Ronatowicz.
W roku 1921 rodzice przenieśli się do Inowrocławia kupując nierucho
mość przy ulicy św.Ducha 47.Miałam rodzeństwo: brata Bronisława 
ur. 1 2.11.1911 r. i siostrę Jadwigę ur. 27. o3.1914r. Do roku 1939 miałam 
jukończone liceum pedagoniczne w Inowrocławiu.Należałam do PWK wszkole. 
Podczas okupacji pracowałam w Urzędzie Ziemskim "Bodenamt" Gniewkowo, 
następnie w Inowrocławiu w tym samym urzędzie do czasu aresztowania 
w dniu 27.10.1943r.
Z początkiem roku 1941 zostałam wprowadzona razem z siostrą Jadwigą 
do tajnej organizacji ZWZ-AK przez brata Bronisława Sadowskiego 
który należał do kierownictwa tejże organiżacji.
Z siostrą Jadwigą rozpracowywałyśmy miejsca noclegowe dla przybjrwają- 
cych kurierów naszej organizacji i członków przybywających na teren 
Inowrocławia z innych miejscowości.
Mieszkanie nasze było miejscem spotkań przyjaciół Tajnych Organizacji 
naszego brata.
W roku 1942 powstał w ramach^organizacji ZWZ-AK "Referat WSK Służba 
Sanitarna Kobiet". Krypt onimemi^l a Referatu była nazwa Inowrocławskie 
P.O.K.Brałam czynny udział w pracy tego koła,która polegała na pomocy 
charytatywnej w formie przekazywania paczek żywnościowych dla rodziców 
więźniów, Szczególną troską opiekowano się rodzinami więźniów polity
cznych w obozie karno śledczym na Błoniach w Inowrocławiu.
Z początkiem 1943r.WSK-służba sanitarna organizowała szkolenie 
sanitarne i wojskowe, teoretycznie i praktycznie.
prowadziłam również tajne nauczanie w zakresie szkoły podstawowej 
w latach 1940 - 1943.
W czasie aresztowań członków tajnych organizacji zostałam aresztowana 
w dniu 27.10.1943r.razem z bratem i siostrą.Osadzono nas w obozie 
karno-śledczym Błonie w Inowrocławiu.Następnie od września 1944r. 
przetransportowano mnie z siostrą do obozu koncentracyjnego 
Ravensbnl&. Brat mój został rozstrzelany w dniu 29.07.1944r. w obozie 
Zabikowo k. poznania.
Po oswobodzeniu w 1945r.wróciłam w lipcu z siostrą do Inowrocławia. 
Rozpoczęłam pracę zawodową we wrześniu jako nauczycielka w średniej 
Szkole Zawodowej w Inowrocławiu.Równocześnie studiowałam na Wydziale 
Humanistycznym Uniw,Mikołaja Kopernika w Toruniu od roku 1946 do 1951. 
Wyszłam zamąż w roku 1949 za Waltera Kurka nauczyciela który 
zmarł w 1971r.
Pracowałam zawodowo do 3l.10.1975r. w tejże Szkole Zawodowej 
i przeszłam na emeryturę.
Posiadam następujące odznaczenia:
1.Krzyż Armii Krajowej
2. Krzyż Oświęcimski
3. Odznakę ^honorową PCI. za służbę w tej organizacji podczas okupacji
4.Medal Edukacji Narodowej
5.Złota odznaka ZNP i inne zawodowe.
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Z A Ś W I A D C Z Ę  N I E n r

Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej " w Toruniu niniej
szym zaświadcza, że w zasobie naszego Archiwum jest teczka osobowa 
p.Janinj Sadowskiej /zam. Kurek/, sygn. K-205 oraz są wzmianki do
tyczące Jej działalności konspiracyjnej podczas okupacji*
Z tfiasnej relacji p.J.Sadowskiej, ar. 17.10.1919 r. w Walentynowie 
pow.Inowrocław, wynika, że do służby konspiracyjnej w PZP-AK zos
tała wprowadzona wiosną 1941 r. przez swojego brata, Bronisława Sa
dowskiego ps. "Sadło" /zastępca komendanta Obwodu Inowrocław/. Pro
wadziła tajne nauczanie w zakresie szkoły podstawowej oraz od mar
ca 1942 r. do chwili aresztowania 25.10.1943 r., była członkinią 
zes połu sanitarnego WSK, kryptonim PCK. Od aresztowania w paździe
rniku 1943 r, do 26.09.1944 r,, przebywała w więzieniu Policji Bez
pieczeństwa i Obozie Pracy Wychowawczej w Inowrocławiu-Błoniu a na
stępnie od 27*09.44 r. do 8.05*45 r. w obozie koncentracyjnym Ra- 
vensbruck *

Wzmianki potwierdzające służbę konspiracyjną w PZP-AK pk Janiny 
Sadowskiej znajdują się w następujących publikacjach;
- I*Aleksandrowicz "50 lat działalności Polskiego Czerwonego Krzy

ża w Inowrocławiu" Inowrocław 1969
- H.Giełwanowska, J.Kurek 0"Powiat Inowrocław w okresie okupacji" 
/ze szczególnym uwzględnieniem WSK/

- "Zasłużeni Pomorzanie" Gdarisk 1984 str.108
oraz w teczce osobowej Genowefy Jaworskiej /członkini sztabu Obwodu 
Inowrocław AK/ sygn. K-259.

\ Wiceprezes Zarzadu
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UCZESTNICTWO KOBIET INOWROCŁAWSKICH W WALCE 
PODZIEMNEJ Z OKUPANTEM W LATACH 1939-1945

PLAN
CZę&5 I 1. Cel opracowania 

2* Źródła informacji
3. Struktura hist.geogr,gosp#społ.-kult*w Inowrocławiu 

przed II wojną światową 
4* Organizacje sportowe,paramilitarne i społeczne 
5. Działalność organizacji kobiet w czasie kampanii 

wrześniowej 
6« Okupowanie Kujaw przez hitlerowców 
7* Znaczenie Kujaw dla III Rzeszy
8* Teror okupantów wobec żywiołu polskiego na Kujawach 
9* Walka okupantów z kulturą polską 
10, Metody okupantów mające na celu zdeprawowanie polskich 

charakterów

CZęSfc II 1. Zorganizowana walka podziemna z okupantem 
2* Struktura AK, obsada
3* Działalność "Szarych Szeregów" w Inowrocławiu 
4* Wojskowa Służba Kobiet w inowrocławskim AK- struktura
5, Charytatywna działalność WSK
6. Szkolenie sanitarne,pielęgniarskie i wojskowe a WSK
7. Organizacja tajnego nauczania
8, Udział haroerek w tajnym nauczaniu 
9* Aresztowania członków AK, egzekucje

CZę&& III 1, Trudności w odtworzeniu ruchu oporu na terenie 
Inowrocławia

-■ f i  i  ~  A: i  i
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OC ZESTNICTWO KOBIET_INOWHOCLAWSKICH W WALCE 
PODZIEMNEJ Z OKUPANTEM W LATA C H 1939-1945

CEL OjPBACOWANIA
Jedynym celem, jaki przyświecał opracowaniu podanego w tytule 

historycznego tematu, była narzucająca się z nieodpactą siłą 
konieczność ocalenia od zapomnienia i zachowania po wsze czasy 
dla polskloh pokoleń obrazów heroicznej walki inowrocławskich 
kobiet w obronie wolności i niepodległości ojczystej ziemi,Polski, 
przed hitlerowskimi okupantami, których potworne, zbrodnie nie 
zdołały osłabić niewieściego męstwa i patriotyzmu*

ŻRbDŁAtINFORMACJI
Materiał źródłowy dla zobrazowania tej nierównej walki posiada

ją relacje jej uczestniczek w osobach* Jadwigi SADOWSKIEJ-ROBAK 
i Janiny SADOWSKIEJ - KUREK a następnie świadków i ofiar okrucień
stwa okupantów podczas odbywania przez nie kary ciężkiego więzienia" 
najpierw w obozie karno-śledczym na Błoniach w Inowrocławiu a na
stępnie w obozach koncentracyjnych w Rafensbrttck i Flofsenb&rg , 
skąd dopiero sromotna klęska niemców i ustanie działań wojennych 
umożliwiły im powrót do Polski* Również współczesne obszerne 
publikacje oraz artykuły 1 reportaże w prasie rzucają snop światła 
w mroki podziemia, w którym toczyła się bezkompromisowa walka 
z najeźdźcą.1̂

STRUKTURA HI ST . , GEOGR . , GOSP. , SPOŁ.-KULT.W INOWROCŁAWIU_PRZED
II W0JN4 iwiATOWŁ

A  A.

Inowrocław,stary gród polski na Pojezierzu Kujawskim,od początku 
XIII w, stolica historycznej dzielnicy wyodrębnionego księstwa, 
zwanego później Ziemią Kujawską, uzyskał w r*1931 z powrotem zna
czenie głównego miasta Kujaw Zach*, kraju rozpościerającego się 
między górną Notecią,jeziorem Gopłem i Wisłą*
Pod względem ukształtowania pionowego Kujawy nie są krajem urozma
iconym, jest to pozbawiona wzniesień i skupisk leśnych równina,

1/ Bibliografia w załączniku .
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2 3
pełaa wyschłych bagnisk* Urodzajna gleba kujawska /ożarnoziem 
pochodzenia bagiennego/ wydaje bujne plony w postaci wszystkich 
gatunków zbóż, różnego rodzaju roślin okopowych i innych płodów 
dla kraju i państwa. Rozwinął się mały przemysł spożywczy,więc 
Kujawy zachowały znamiona kraju typowo rolniczego i w tym charak
terze utrzymały się do wybuchu 11 wojny światowej*
Ponadto odkrycie bogatych złóż soli kamiennej pod miastem spowodo
wało, że Inowrocław począł z czasem nabierać cech miasta górniczego, 
uzdrowiskowego a nawet częściowo przemysłowego / Zakłady Sodowe 
pod Inowrocławiem/*
Życie kulturalne przedwojennego Inowrocławia , miasta niedużego, 
tętniło jednak bardzo mocno*

ORGANIZACJE SPORTOWEfPARAMILITARNE I SPOŁECZNE
Obok stowarzyszeń krzewiących kulturę narodową istniały orga

nizacje sportowe,paramilitarne i społeozne na terenie Inowrocławia 
i powiatu. Ich głównym zadaniem było wyrobienie sprawności ~ 
i tężyzny fizycznej dla celu obronności Polski* Były to m«ln* 
towarzystwo gimnastyczne "Sokół", działająca na terenie miasta 
i powiatu kobieoa organizacja tj*< Przysposobienie Wojskowe Kobiet, 
Polski Czerwony Krzyż skupiający młodzież* i zasłużonych działaczy 
społeoznyoh, męskie i żeńskie oddziały ZHP* Były dwie jednostki 
wojskowe: 4 P&L i 59 PP*

Tak przedstawiało się żyoie gospodarcze 1 społ*-kulturalne 
w Inowrocławiu i Jego powiatach, gdy 1 września 1939r* wtargnęły 
w granice Polski armie niemieckie,nlespodzlewlanie ,bez wypowie
dzenia wojny przez III RzeszęJ

DZIAŁALNO^ ORGANIZACJI KOBIET W CZASIE KAMPANII WRZEŚNIOWEJ
Uderzenie Niemców na Polskę, ich błyskawiczne posuwanie się 

w głąb kraju, postawiły w stan pogotowia nie tylko Straż Obywa
telską powołaną dnia 4 września 1939r* ale również organizacje 
kobiece*

- ' )■

2/ w załączniku krótkAe omówienie spraw gosp.l społ.-kult*
3/ Edw.Serwański "Wielkopolska w cieniu swastyki - str*30

w załączniku fragment z publikacji*
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Od pierwszego dnia września miejscowe Koło lokalne PWK podjęło 
ożywioną działalność jako wojskowa służba pomocnicza Kobiet 
organizując Pogotowie Społeczne Kobiet, kierowane przez Helenę 
Miszewską i Helenę Tokarską,
Siedzibą powstałego Komitetu był lokal w domu przy rogu ulicy 
Królowej Jadwigi i ul.Narutowicza /obecnie lokal zajmuje PTTK/. 
Praca Komitetu polegała na pomocy uchodźcom z Pomorza oraz 
biednej ludności z miasta.Uruchomiono w różnych punktach miasta 
stacje zbiorowego żywienia i schroniska noclegowe.
Były to:

1. Kuchnia w świetlicy kolejowej /ulJMagazynowa/ pod 
ipieką Heleny Smoczklewicz i Trapały;

2. Kuchnia połowa w parku za teatrem pod opieką Ferdynandy 
Jackowskiej;

3. Schronisko dla bezdomnych dzieci w szkole rolniczej 
/ul.Studzienna/ - opiekun dyr.Kozakiewicz;

4. Schronisko noclegowe /ul.Narutowicza na przeciw Miejs
kiej Rady Naridowej/- opiekunka Ferdynanda Jackowska.

Poza tym instruktorki 1 podinstruktorki PWK praoowały w łącz
ności: jedna grupa obsługiwała łącznicę na poczcie, a druga

k /w Magistracie aż do chwili wkroczenia Niemców.
Część członkin PWK,PCK,ZHP podjęła się opieki nad żołnierzami 
polskimi, którym niosła pomoc w postaci dostarczania suchego 
prowiantu i posiłków z wymienionych kuchen.
Luźne grupy haroerek pozostałych w mieście roztoczyło opieką 
ludność i świadczyły jej pomoc usługową, otaczając opieką 
wychowawczą dzieci, a chorym osobom dostarozały leków i opatrun 
ków. Pomoc w żywieniu niosły również placówki handlowe w mieście: 
-sklep masarski Benedykclaskiego przy ul. Królowej Jadwigi 
i piekarnia Barteckiego przy ul.Królowej Jadwigi całą dobę
dostarczały produktów żywnościowych kuchniom, schroniskom

6/i osobom potrzebującym pomocy.

4/ Źródło informacji znane autorce
5/ Relacja pisemna Heleny Giełwanowskiej - Drygas
6/ Autorka była świadkiem.

• i v
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OKUPOWANIE KUJAW PRZEZ HITLEROWCÓW
W dniu 8 września 1939r* niemieckie oddziały wojskowe wkro

czyły do Inowrocławia - 337 Pułk Piechoty dowodzony przezWoberlentnanta Arndta* Sytuacja w okupowanych Kujawach stała 
się groźna we wrześniu a jeszcze groźniejsza i bardziej nie
bezpieczna w październiku, gdy na mocy dekretu Hitlera z dnia
8*X*1939r* ” 0 podziale i zarządzaniu terenów wschodnich" ,7 /Kujawy zostały prawnie uznane za część III Rzeszy*

«

ZNACZENIE _KUJAW DLA III RZESZY
Położenie geograficzne Kujaw, jego ukształtowanie pionowe 

i warunki przyrodnicze oraz społeczne miały ważne znaczenie 
dla okupantów - natury politycznej, wojskowej, ekonomicznej : 
kraj równy,typowo rolniczy stwarzał niezwykle dogodny teren dla 
zaprogramowanego już z początkiem okupacji - osadnictwa niemiec
kiego* Brak gór i skupisk leśnych nie sprzyjał rozwojowi party
zanckiego ruchu oporu, a to z kolei utwierdzało okupantów 
w poczuciu bezpieczeństwa i wzmogło ich terror w stosunku do 
miejscowej ludności polskiej* Toteż Inowrocław wraz z powiatem 
stał się przedmiotem straszliwego prześladowania*
Ludność polska przeszkadzała nieprzyjacielowi w realizowaniu 
jego zaborczych planów* Różnorodność 1 bogactwo skarbów mineral
nych, obfitość płodów rolnych stanowiły depozyt o wielkim znacze
niu dla potencjalnego rozwoju niemieckiego przemysłu chemicznego 
i spożywczego oraz do podniesienia na wysoki poziom lecznictwa 
uzdrowi skowego *
Te wartości ziemi kujawskiej umieli okupanci ocenić i zastosowali 
wobeo tubylców właściwą swojej strukturze psychicznej praktykę*
TERROR OKUPANTÓW WOBEC_ŻYWIOLU POLSKIEGO NA KUJAWACH

Prześladowanie polaków na terenie Inowroeławia 1 powiatu było 
wprawdzie tylko fragmentem realizacji ogólnego planu ekstermina
cji żywiołu polskiego w okupowanej Polsce, ale tu uświadomione
0 znaczeniu Kujaw dla III Rzeszy niemieckie władze wojskowe
1 policyjne nadały mu swoisty wyraz: zasadniczy problem wylud
nienia ziem polskich był tu rozwiązywany błyskawioznie i rady
kalnie*
7/ Załączona mapa "Kraju Warty"/Warthegau/ podaje podział admi

nistracyjny z r*1941 na 3 rejencje: poznańską, łódzką, in°wro,“ 
cławską.Ostatnia z nich obejmuje 12 powiatów wśród nich Inowrocław - Hohensalza* 38



Nastąpiło masowe wysiedlanie ludności polskiej do Gen.Guberni!t 
przy czym pozbawiono ją całego pracą nabytego mienia; w ślad za 
wysiedlaniem szły aresztowania i egzekucje. Akcja eksterminacji pi 
była początkowo żywiołowa, nie usystematyzowana i pozbawiona 
wszelkich podstaw prawnych*
Wrzesień był okresem, w którym i administraoja znajdowała się 
pod zarządem wojskowym /Wehrmachtu/. Przykładem żywiołowej akcji 
niszczycielskiej Wehrmachtu było masowe aresztowanie tiężczyzn 
następnego dnia po wkroczeniu oddziałów wojska niemieckiego do 
Inowrocławia, tj.dnia 8 września 1939r*8/̂ Przykładem zbrodniczej
samowoli był również mord dokonany na więźniach w więzieniu9/inowrocławskim dnia 22 października 1939r,

WALKA OKUPANTÓW Z KULTURĄ POLSKĄ
A  A

Równolegle z akcją wyludnienia terenów kujawskich prowadzili 
okupanci walkę z kulturą polską* Z niesłychanym fanatyzmem usi
łowali zatrzeć wszelkie jej ślady: zniszczeniu uległy biblioteki 
miejskie i księgozbiory prywatne; zamknięto szkoły polskie, 
zakazano używać języka polskiego, opornych karano biciem i aresz
towaniem* Walka z używaniem języka polskiego trwała do końca 
wojny* Odbywała się ona w całym "Kraju Warty"* Q postawie polaków 
w tej walce świadczy dokument niemiecki, pismo prezydenta rejen- 
cji inowrocławskiej z dnia 15*X.1940r, w którym wyraża on wątpli
wość co do celowości zarządzenia zakazującego używania języka 
polskiego, skoro Polacy nie przestrzegają zarządzenia nakazują
cego im pozdrawiania Niemców10''* Ten zbrodniczy stosunek do 
polskiej kultury był jeszcze wspomagany przez planową germani
zację - zmuszanie polaków do deklarowania się do przynależności 
narodowej niemieckiej na różnego rodzaju tzw* Volkslistach*
Opór ludności cywilnej przejawiał się w bojkotowaniu obu wspom
nianych zarządzeń*

METODY OKUPANTÓW MAJ^Cę NA CELU ZDEPRAWOWANIE POLSKICH charak
terów

Ł ,  PHitlerowcy sięgnęli po najgroźniejszą bron w walce z polakami 
a zarazem tak dogłębnie ich charakteryzującą - po broń dla znisz
czenia ducha polskiego*
8/ W zał.fragment z publikacji E.Serwańskiego "Wielkopolska w 

cieniu swastyki" str*30 „9/ W zał.streszczone 2 fragm.z ozasop.Magazyn "Pomorze rok XVI
lo/ eTSerwansfc8**włelkopoIska w cieniu swastyki" str*23o39



Usiłowali zabić w narodzie polskim poczucie godności osobistej, 
wytworzyć w nim świadomość niższości rasowej 1 kulturalnej;stłu
mić w zarodku męstwo i patriotyzm - wartości tak silnie promie
niujących z duszy polskioh kobiet* Tkwiło w tej metodzie dążenie 
do przygotowania z pozostawionych na terenie kujaw polaków - 
niewolników zdolnych tylko do pracy fizycznej dla "narodu panów"11
Służyły do tego celu środki stosowane w tresurze, tj, działające 
tylko na instynkt strachu. Były to :nocne rewizje, tajemnicze 
aresztowania, publiozne czynne znieważanie polaków, zakaz korzys
tania z piękna przyrody w parku zdrojowym, z imprez kulturalnych 
iWp.

ZORGANIZOWANA VyA^^POpZIEMNA_Z _OKUPANTEM
. Akty straszliwego terroru , próby zastraszania i zdemorali

zowania ludności polskiej, nie przyniosły zamierzonego przez 
okupantów efektu*
W Inowrocławiu 1 powiecie zajęła ona postawę zdecydowanej, nie
ugiętej woli walki z Najeźdźcą. Powstało zakonspirowane życie 
polityczne 1 walka podziemna. Już pod koniec października 1939r*
działał ośrodek ruchu oporu "Ojczyzna",' mający swe centrum 12/w Poznaniu*

W roku 1940 powstał w Inowrocławiu Związek Walki Zbrojnej, 
organizacja, która w lutym 1942r. przemianowała się na Armię 
Krajową i która była czynna do końoa wojny* Jako kryptonimu 
dla AK używano w Inowrocławiu także nazwy Polski Związek Powstań
czy /PZP/* Równocześnie powstała inna organizacja podziemna:
Polska Armia Powstańcza /ze zmienioną później nazwą Polska Armia 
Podziemna.13^
STRUKTURA_AKxOBSADA

Inowrocław w strukturze AK stanowił obwód Okręgu Pomorskiego 
AK i należała najpierw do Inspektoratu toruńskiego a później, 
po reorganizaoji w 1943r. do Inspektoratu Włocławek- pod/0kręg 
Południowy*

11/ B*Serwański "Wielkopolska w cieniu swastyki” str*46
12/ Relacja ustna Ferdynandy Jackowskiej oraz E*Serwańskl 

"Wielkopolska w cieniu swastyki" str* 408
13/ Ustne informacje członków organizacji*
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Konspiracja inowrocławska miała powiązanie i kontakty z Poznaniem 
później z Toruniem* Trudno ustalić liczbę członków i obsadę perso
nalną organizacji konspiracyjnych* Bezpośrednim dowodem działal
ności jej,walki podziemnej jest dokument.niemiecki w postaci 
zdjęcia aresztowanych członków AK i PAP *14//
Poważne funkcje w AK pełnili wykazani w załączonym zdjęciu człon
kowie - część obsady personalnej obu organizacji.

15/Kierownicze funkcje w AK pełnił Bronisław Sadowski do dnia 
26*X.1943r, tj do dnia aresztowania.

Wiosną 1941 roku rozpoczęły działalność konspiracyjną Jadwiga 
Sadowska - Robak i Janina Sadowska -Kurek w ZWZ-AK później w refe
racie WSK.16/
Przynależność do zakonspirowanej organizacji nakładała obowiązek

- na obie siostry, który sprowadzał się do użyczania pomocy w kon
taktach akowców z sobą,organizowania noclegów konspiratorom 
przybyłym z innych miejscowości u siebie a w razie potrzeby 
w innych domach u rodzin zaufanych, wtajemniczonych,sympatyzują
cych z ruchem oporu. Obie łączniczki przenosiły informacje pod 
wskazane adresy*
Niezależnie od swej pracy w charakterze łączniczek zaczęły 
działać w WSK. W pracy AK była również cżynna Leonarda Mazur - 
Staniszewska, prawdopodobnie jako łączniczka*

DZIAŁALNOŚĆ "SZARYCH SZEREGÓW" W INOWROCŁAWIU
Na terenie Inowrocławia działała również, ale dopiero od roku 
1943 jednostka organizacyjna "Szare szeregi", wchodziła ona 
w skład Chorągwi Wielkopolski i według danych Głównej Kwatery

17/"Szarych szeregów","Pasieki", do jednostki tej należało 50 osób

14/ Załącznik - reprodukcjar zdjęcia z albumu gestapowca Schmidta 
"Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej 
w Polsce oraz "Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945"/ 
str.141 K.Ciechanowski.

15/ Bronisław Sadowski ur.1911r.mgr ppor rez,59pp,uczestnik Kampa
nii Wrześniowej w Armii Pomorze,Z ramienia emisariusza Biura 
Za w 1942r został utworzony zespół organizacyjny jako zastępy 
czy aparat samorządowy i administracji państwowej na szczeblu 
urzędu wojewódzkiego z siedzibą w Inowrocławiu pod kierow
nictwem "Bronka" - z wielkim prawdopodobieństwem Bronisławowi 
Sadowskiemu,Serwoński,"Wielkopolska w cieniu swastyki"str*359

16/ Wprowadzone przez brata Bronisława Sadowskiego
17/ Instytut Historii PAN archiwum im,Floriana Marcinkowskiego 

IV t.I rok oraz E,Serwański "Wielkopolska w cieniu swastyki" 
str.371
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TOJ^OWA SŁUŻM KOBIET y j^nowrocławiu^^Astrukturą
W ramach AK działał wydzielony pod pewnym względem pion 

kobiecy - Wojskowa Służba Kobiet*
WSK obejmowała wiele działów pracy m.in.: wywiadowczy,łączności, 
sanitarny,kwatermistrzowskl. Na terenie Inowrocławia czynna była 
komórka służby sanitarnej WSK, powstała w r. 1942.Kryptonimem 
lokalnym dla tej komórki była nazwa "Inowrocławskie Koło PCK". 
Jedną z Jego organizatorek była Genowefa Jaworska.

Poza komórką sanitarną ozynny był także dział łączności
i wywiadu. Helena Giełwanowska - Drygas i Janina Rychłowska 
otrzymały instrukcję dla zorganizowania kursu łączności od łącz
nika z Włocławka. Przystąpiły one do werbowania chętnych i zaufa
nych słuchaczek. Po wsypie komórki PCK w marcu 1944r. w Inowrocła
wiu, kursu nie uruchomiono.
Helena Giełwanowska- Drygas i Janina Rychłowska pracowały nadal
w tym samym kierunku na własną rękę, zbierając dane z terenu18/dostarczając je konspiracji.
Struktura Komendy WSK 1 obsada personalna nie jest autorce znana 
dokładnie.

C^YTA^^_DZIAŁALNO|fc_WSK
Działalność członków sekcji sanitarnej WSK ograniczała się 

początkowo tylko do pracy charytatywnej: niesienie, pomocy mate
rialnej i usługowej Jeńcom wojennym, więźniom politycznym i ich

-rodzinom.Przedmiotem szczególnej troski i opieki był obóz karno- 
śledczy na Błoniach w Inowrocławiu, dokąd szły lekarstwa,odzież, 
koce,żywność.

SZKOLENIE SANITARNE ̂ PIELgGNIAR SKIE_I_WOJSKOWE_W WSK
A .

Z początkiem r.1943 Komórka sanitarna WSK rozpoozęła akcję 
szkolenia sanitarnego, pielęgniarskiego i wojskowego. Wykłady 
wprowadzały zagadnienia pielęgniarstwa, organizacji służby zdro
wia, przeprowadzano zajęcia praktyczne i szkolenie wojskowe. 
Istniały 2 grupy. Uczestniczki grupy I /wyższej/ były przewidzia
ne jako przyszłe,samodzielne organizatorki kursów PCK.

18/ Relaoja Heleny Giełwanowskiej - Drygas - znajdują się 
w archiwum doc. Zawackiej.

42



9

-  9 -
* AO

Do grupy I należały: Henryka Borszewska,Zofia Belczak,Maria Kopeć 
Kinga Polak,Stefania Rutkowska,Jadwiga Sadowska,Janina Sadowska.

Stefania Rutkowska i Jadwiga Sadowska były zwolnione od szkole 
nia sanitarnego,miały obowiązek opieki nad rodzinami aresztowa
nych.
Do grupy Ii/niższej/należały: Danuta Bąkowska,Krystyna Derech, 
Eugenia Jasińska,Stanisława Lutkowska,Ewa Pankau,Anna Pankau, 
Barbara Polak,Eufemia Wojtalak.
Szkoleniem I grupy kierowała Genowefa Jaworska, II grupa podlega-

19/ła prawdopodobnie Lenie Grochowskiej.
Miejsce wykładów i ćwiczeń I grupy stale zmieniano ze względu na 
dobro sprawy. Zajęcia II grupy odbywały się w domu rodziny Pankau 
/ul.Kruśliwiecka, obecnie Nowotki/. Wykłady z zakresu pielęgniar
stwa i pierwszej pomocy, prowadziła w tej grupie Eugienia Jasińska 
pielęgniarka.
ORGANIZACJA TAJNEGO NAUCZANIA

Z inicjatywy Kuratorium Wojennego w Poznaniu /członka
E.Serwańskiego/ zostały wprowadzone w-sprawę tajnego nauczania
2 osoby w Inowrocławia:Wysocki /pseud."Bernard”/ i Ferdynanda

20/Jackowska /pseud. "Wera" nauczycielka/.
Wskutek tycii kontaktów zostało zorganizowane tajne nauczanie 
w Inowrocławiu w kompletach uczniowskich dla szkoły podstawowej 
i w kompletach młodzieżowych jako zespołów uczniowskich odpowie
dnich klas szkoły średniej.Sami organizatorzy także brali udział 
w tajnym nauczaniu: Ferdynanda Jackowska "Vfera"/pracowała w taj
nym szkolnictwie podstawowym, Wysocki /Bernard/- w średnim.
Z inicjatywy Genowefy Jaworskiej tej samej , która pracowała 
w komórce służby sanitarnej WSK/ uczestniczyły w tajnym naucza
niu na szczeblu szkolnictwa podstawowego 3 członkinie WSK:
Henrykd Bor szewska, Kinga Polak, Janina Sadowska.
W tajnym szkolnictwie średnim pracowali również nauczyciele:
Antoni Dziuba/AK/, ii o zali a Dziubowa,Leon Kamiński, Zenon Kopeć, 
Morkowski/AK/,Bronisław Sadowski /AK/.
Nauczyciele uczestniczący w tajnym nauczaniu nie sporządzali 
żadnej dokumentacji.
19/ Lena Grochowska wczas ostrzeżona uniknęła aresztowania.
20/ Kelacja pisemna Ferdynandy Jackowskiej znajduje się w archi

wum doc.Zawackiej oraz w publikacji E.Serwański "Wielkopolska 
w cieniu swastyki" str. 408
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Na lekcjach korzystali z podręczników dla uczniów,które zachowa
ły się u rodzin nie wysiedlonych z mieszkań.
Po ukończeniu wojny przyjmowano uczniów do klas odpowiadających 
ich przygotowaniu 1 wiekowi, najczęściej na podstawie opinii 
pedagogów z tajnego nauczania. Nie decydowała o przyjęciu do 
szkoły żadna komisja, W roku 1946 powołano w Inspektoracie-Szkol
nym w Inowrocławiu Komisję Weryfikacyjną, która pe zbadaniu 
całokształtu sprawy tajnego nauczania wydawała poszczególnym 
nauczycielom zaświadczenie stanowiące podstawę prawną do zali
czenia im czasu pracy w zorganizowanym tajnym heuczaniu do 
wysługi emerytalnej, m.In,takie zaświadczenie otrzymała 
Ferdynanda Jackowska /L.dz.89/46/.

TOZIAŁ_^RCER^_W_TAJNYM_NAUCZANlU
W tajnym nauczaniu pomagały również haroerki, zbierały się 

one konspiracyjnie 1 naswoich zbiórkach, na zajęciach odczytywa
ły referaty okolicznościowe, urządzały pogadanki informacyjne, 
recytowały wiersze o treści patriotycznej, uozyły pieśni harcers
kich, Akcja wychowawcza inowrocławskich harcerek nie przeszka
dzała im w niesieniu pomocy Jeńcom wojennym i więźniom w obozach 
koncentracyJnyeh.
Patriotyczną i ofiarną postawą wyróżniły się szczególnie harcerki 
Ferdynanda Jackowska, siostry Kaszakówny,Bronka Marciniak,Maria 
Giżewska,
ARESZTOWANIA CZŁONKÓW AK , egzekucje

Z powodu dekonspiracji AK i PAP nastąpiły w październiku 
1943r, aresztowania ich członków. Dnia 26 października 1943r. 
zostali aresztowani: Bronisław Sadowski oraz Jadwiga i Janina 
Sadowskie, którym zarzucano współpracę z organizacją AK / gdy 
7 marca 1944r. aresztowano obie grupy członkin WSK, została 
również ujawniona działalność sióstr Sadowskich w WSK/, 
Aresztowania członków AK i PAP w sumie około 200 członków trwały 
kilka tygodni, przywożono ich także z powiatu, z placówek:Mątwy, 
Gniewkowo,Kruszwicy,Pakości do obozu karno-śledczego Błonie - 
Inowrocław, gdzie toczyło się śledztwo.
Gdy w styczniu 1944r. przewieziono więźniów do Fortu VII 
w Poznaniu a następnie do obozu w Żabikowle- śledztwo toczyło
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się wówczas w siedzibie gestapo, w Domu Żołnierza w Poznaniu, 
Aresztowania trwały nadal, Nie znane są dotychczas przyczyny dekon- 
spiracji.

Pod koniec lipca 1944r. została rozstrzelana czołówka AK i PAP
21/w obozie Zabikowo pod Poznaniem.

Heszta uwięzionych została wysłana do obozów koncentracyjnych.
Grupę rozstrzelanych stanowiły osoby o wykształceniu średnim
i wyższym, posiadający stopnie oficerskie,podoficerskie i podcho
rążowie.

Na skutek wsypy AK została aresztowana Genowefa Jaworska dnia
6,XII.1943r , w czasie śledztwa była potwornie bita, a chcąc 
ukryć ważne tajne sprawy podała wykaz uczestniczek WSK jako .człon
ków Koła PCK, Broniąc się przed dalszymi dochodzeniami w odniesie
niu do AK,zaczęła symulować utratę mowy i bezwład rąk i nóg, co 
nie przeszkadzało organom śledczym kontynuowania dochodzenia aż 
do dnia 23 czerwca 1944r. w któryrrf została wywieziona za miasto 
Inowrocław i ram rozstrzelana.

Drugą ofiarą okrucieństwa hitlerowskiego spośród kobiet stała 
się Kinga Polak uczestniczka WSK, jako więźniarka nabawiła się 
w warunkach obozu Błonie-Inowrocław szkarlatyny i zmarła w szpi
talu w Strzelnie dnia 8,VI.1944r.

Do obozu koncentracyjnego KavensbrUck a następnie do obozu 
koncentracyjnego Flossenbrttrg zostały wywiezione członkinie WSK: 
Danuta Bąkowska",Krystyna Derech,Eugienia Jasińska,Maria Kopeć,
Anna Pankau,Ewa Pankau,Barbara Polak,Stefania Rutkowska,Jadwiga 
Sadowska,Janina Sadowska,Eleonora Mazur- Staniszewska,
Wszystkie wymienione osoby przebywały w obozach koncentracyjnych 
aż do zakończenia działań wojennych,
Heszta działaczek tj. 3 członkinie WSK: Henryka Borszewska, 
Stanisława Lutkowska i Eufemia Wojtalak otrzymały wyroki Tajnej 
Policji Państwowej,Oddział Policji Miejskiej Poznań- IVc z dnia
11 maja 1944r. skazujące je na osadzenie w obozie Błonie-Inowrocław 
do dnia 7,IX,1944r, 22/

21/ Lista ofiar w załączniku,
22/ Oto fragment jednego z wyroków:

"Sie haben sich eines Vergehens gegen die Verordnung uber die 
Strafrechtspflege gegen Polen vom 4,12,1941 schuldig gemacht, 
weil Sie an einem Eoten-Kreuz-Kursus ejner illegalen polnis-
chen Organisation teilgenommen haben.

t"Pani dopuściła się wykroczenia przeciwko zarządzeniu o stosowaniu kary przeciw PO lakom ź 4,lz,1941r ponieważ Pani brała
udział w kursie Czerwonego Krzyża,nielegalnej polskiej organi
zacji. 45



- 12

TRUDNOSCI W ODTWORZENIU RUCHD OPORU NA TERENIE..INOWROC ŁAWIA
Prawdopodobnie po aresztowaniu w październiku 1943r. 

członków i członkln AK i PAP - obie organizacje działały do 
końca wojny, ale w słabszym nasileniu, o którym autorce mało 
wiadomo* Odtworzenie ruchu oporu na terenie,Inowrocławia 
sprawia trudności - są luki 1 znikome dane, brak dokumentacji, 
wiele członków zmarło w obozach koncentracyjnych jak i po woj
nie. Brak dokładnych informacji sprawia, źe nie wszystkie 
szczegóły są wyjaśnione*
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1. Bibliografia
2. Mapa "Kraju Warty" /Warthegan/ obejmująca 3 rejencjei 

poznańską,łódzką i inowrocławską /o 12 powiatach/.
3. Struktura gospodarcza Kujaw i życie społ.-kulturalne 

w Inowrocławiu przed 1 wojną światową.

4.5.6.7. Pierwsze wydarzenia z czasów okupacji w Inowrocławiu 
z 1939r.

8. Wykaz nazwisk kobiet, uczestniczek walki podziemnej i ofiar 
terroru hitlerowskiego.

9. Lista ofiar terroru hitlerowskiego - mężczyzn .

10,11. Liczba ofiar na terenie Inowrocławia i powiatu.

12. Reprodukcja zdjęcia aresztowanych członków AK i PAP,

H W Ą -  i
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Załącznik nr 1

PUBLIKACJE:

1* Edward SERWA&SKI - Wielkopolska w cienia swastykiInst.Wyd.PAX-1970

2. Konrad CIECHANOWSKI - Ruch Oporu na Pomorzu Gdańskim
1939 - 1945Wydawnictwo Ministerstwa Obrony 
Narodowej,

3, Józef ALEKSANDROWICZ - 50 lat działalności PolskiegoCzerwonego Krzyża w Inowrocławiu.
Wyd. Polski Czerwony Krzyż Powiatowy 

Oddział w Inowrocławiu

PRASA:
1. Czasopisma: Magazyn "Pomorze” rok XII nr 14/236/w

2. Czasopismo: Magazyn ”Pomorze" rok XVI nr 10 /328/
3. Czasopismo: Magazyn "Pomorze" rok XII nr 19/241/
4. Jednodniówka Polską iego Związku Zachodniego "Męczeńskim 

Szlakiem Kujaw" Inowrocław, dnia 22/23 października 1945r/

5. Robotnik Kujawski Inowrocław,sobota/niedziela dnia 20/21 
października 1945r.
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Załącznik nr 3

STRUKTURA GOSPODARCZA KUJAW I ŻYCIE SPOL,-KULTURALNE
W INOWROCŁAWIU PRZED II W0JN4 &WIATOW*

*

Odkrycie złóż soli kamiennej pod Inowrocławiem nastąpiło 
w I połowie XIX wieku. Był to okres przełomowy dla Inowrocławia, 
Najgłębsze tj, najstarsze utwory skalne Wału Pomorsko-Kujawskiego 
dostarczały ze swoicb pokładów soli kamiennej, cennego surowca dla 
przemysłu sodowego, Z kamienia solnego wytwarzano również sól 
kuchenną w ilości przekraczającej nawet produkcję soli w Wieliczce, 
Wody solankowe /30%/ o wysokim stężeniu części mineralnych - jodu 
i bromu rozsławiły z czasem uzdrowisko inowrocławskie nie tylks 
w Polsce, ale także poza jej granicami. Kamieniołomy wapienne 
w zaohodniej części Kujaw dawały surowiec do produkcji wapna,
Z wysokim poziomem hodowli i rolnictwa na żyznym ozarnoziemiu Kuja
wskim łączył się mały przemysł spożywczy /olejarski,młynarski9cukro- 
wniozy/ zaspakajający tylko potrzeby miejscowej ludności, istniała 
również huta szkła "Irena” i fabryka cykorii "Franka",
Mówiono powszechnie o kujawach , że to kraj chleba,soli i cukru,

Inowrocław nie był miastem ludnym ani szeroko rozprzestrzenio
nym, co znalazło wyraz w żartobliwym miejscowym porzekadle:
"Od Basta /hotel/ do Knasta /Księgarnia/ i już koniec miasta".
Był jednak pięknie zabudowanym,

W roku 1939 Inowrocław posiadał zaledwie 30,862 mieszkańców, 
ale życie kulturalne tego małego skupiska ludzkiego było bujne
1 rozwinięte. Przejawiało się ono w umiłowaniu książki, w szeroko 
rozpowszechnionym i stałym czytelnictwie ludności /miasto posiadało
2 biblioteki/ w zainteresowaniach wiedzą młodzieży, absolwentów 
licznych stosunkowo szkół średnich, w masowym korzystaniu z odczytów,, 
wykładów,przemówień urządzanych przez organizacje oświatowe /miejs
cowe 1 zamiejscowe/ a przede wszystkim w uczestniczeniu w imprezaoh 
szerzących kult pieśni i muzyki, narodowego tańca. Koncerty orkie
stry stale grywającej w parku zdrojowym utwory najznakomitszych 
kompozytorów minionych epok i współczesnych polskich 1 obcych arty
stów światowej sławy, wysoki poziom artystyczny gry - zachwycały
nie tylko kuracjuszy, ale ściągały również do miasta turystów 
rozmiłowanych w pięknie muzyki.
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Dwa chóry miejscowe "Halka" i "Szarotka" budziły poczucie 
piękna i zamiłowanie do śpiewu chóralnego.
Stosunkowo liczne były szkoły średnie: 2 licea ogólnokształcące, 
szkoły - wydziałowa,dietetyczek,handlowa,rolnicza, żeńskie 
seminarium nauczycielskie, które wraz z internatem mieściło 
si« w bardzo okazałym 2-piętrowym budynku, a na swoim terenie 
miało sad,ogród warżywny,boisko,kort tenisowy; 3 szkoły podsta
wowe, 2 szkoły wieczorowe.
Miasto posiadało gmach teatralny, w którym występowały bardzo 
często gościnnie zespoły teatralne z Torunia,Poznania,Warszawy 
i innych miast polskich; poza tym czynne były 5 kin*

Znamiennym rysem kultury społeczeństwa Inowrocławskiego 
był gorący i szczery patriotyzm.Wyrażał się on w umiłowaniu 
piękna,muzyki,śpiewu i tańca o charakterze narodowym, przede 
wszystkim jednak w niesłychanie żywym kulcie pamiątek ojczys
tych /w Inowrocławiu miejsce konferowania Królowej Jadwigi 
z Krzyżakami a w Szymborzu miejsce urodzenia wielkiego poety 
kujawskiego Jana Kasprowicza i pamiątek po nim/.
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Załącznik 4: ,
Edw.Serwański - Wielkopolska w cieniu swastyki, str.30
Cyt*- "W dniu 7 września w trakcie wycofywania się oddziałów wojska polskiego z miasta dywersanci niemieccy zaczęli strzelać do polskich żołnierzy. Straż Obywatelska nie zawiodła i wspoma

gała ogniem broniących się przed podstępną napaścią na żołnierzy polskich*

WYDARZENIA TOZEŚNIA W INOTOOCŁAWIP

Załącznik 53
Edw.Serwański - Wielkopolska w cieniu swastyki str,30
Cyt.- ? Dnia następnego po wkroczeniu Wehrmachtu do Inowrocławia

zaczęła się masowa branka mężozyzn, która objęła ogółem 2 tyś. osób. Internowano ich w koszarach* Dzień w dzień przeprowadzano wśród nich selekcje,równocześnie, trwały egzekucje*
Do dziś nie wiadomo jeszcze, ile osób zginęło* Można byłe stwie
rdzić, że przez szereg dni w każdej egzekucji padało co najmniej w 20 ofiar”*

Załącznik 6:
Czasopismo: Magazyn "Pomorze" rok XVI nr 10 /328/ str*2
Streszczenie- Napadu na więzienie w Inowrocławiu w nocy dn*22 paż- 

u dziernika 1939r* dokonali: starosta inowrocławskiHisschęklol /członek SA w randze Sturmchaupffiirera/ 
i właściciel ziemski pochodzenia niemieckiego,obywatel polski Jahnz, przy czym zamordowali przy pomocy straż
ników ćelbstschutzn i policji niem*- 55 więźniów narodowości polskiej i właściciela ziemskiego nazwiskiem Gierkz, Niemca, lojalnego obywatela polskiego.
Zginęli w czasie napadu m.in. Jankowski Apolinaryt 
prezydent miasta Inowrocławia 1 Klełbasiewicz Stanisław, działacz związków zawodowych.
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/ HZałącznik 7

ODKRYCIE_GROB6w_MASOWyCH_W_INOWROCŁAWIU 
fragment artykułu

Cytat:
Inowrocław 20 . 40 .  w tych dniach natrafiono na polu, za murami 
więzienia przy ul.Pakoskiej na grób ofiar masowego mordu hitlerow
skiego , jaki miał miejsce w nocy z dnia 22-23 października 1939r.

Pamiętnej noĉ r banda hitlerowców pod komendą miejscowego 
landrata Hirschfelda i Jahuza z Palczyna po sutej libacji wtargnęła 
do tutejszego więzienia i w bestialski sposób wymordowała 56 pola
ków , przebywających tam w charakterze zakładników.

Po nieludzkich torturach ofiary zostały wyprowadzone na dziedzi
niec więzienia, gdzie strzałem w tył głowy zabijano, poczym zakopano 
w rowach przeciwlotniczych poza więzieniem"*

H ritZ  '  ' ‘ :
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Załćjcznik_8

H^5„^2MSK^KOBIET_-_UCZESTNICZEK_WALKI 
PODZIEMNEJ J[_0 FI AR „TEMOKU^HI TLERO WSKIE GO

1, Genowefa JAWORSKA aresztowana 6,XII.1943r. rozstrzelana 22.VI.
1944r. za miastem Inowrocławiem,

2, Maria JAWORSKA, /matka Genowefy Jaworskiej/ aresztowana 6,XII,1943r. 
zmarła dnia 10,XI.1944r.w obozie koncentracyjnym RaxensbrUek •

3, Kinga POLAK aresztowana 7.III,1944r. zmarła 8,VI.1944r, w szpitalu 
vw Strzelnie /jako więźniarka/.

20

^^Z_^ZWISK^KOBIET_r UCZESTNICZEK^ftALKI

1. Danuta BYKOWSKA obecnie ŁOZOWSKA ** Członkini zespołu sanitarnego WSK aresztowana 7.03,1944r,
2. Krystyna Derach obecnie MAYER - — l t  — ✓ 7,03.1944r,
3. Eugienia Jasińska - 7.03.1944r,
4. Maria Kopeć obecnie Muczke - 7 *03,1944r,
5. Anna Pankau obecnie Bart z mm — II — 7,03.1944r,
6. Ewa Pankau obecnie Murzyn - _ l l  _ 7.03.1944r*
7. Barbara Polak obecnie Gdula -

—  I t  _ 7,03,1944r,
8 . Stefania Rutkowska mm 7,03.1944r.
9.
10.
11.

Jadwiga Sadowska. obecnie Robak - /• U c ^ c r d u . 26.10.1943r.
Ą/t\rOcC\^ ft- HJanina Sadowska obecnie Kurek - 26,10.1943r, 

Eleonora Mazur obecnie Staniszewska - łączniczka areszt.3.02.1944r

Wymienione osoby /w liczbie 11/ po ukończenia śledztwa w obozie 
karno-śledczym Błonie - Inowrocław , wywieziono do obozu koncentra
cyjnego łia^ensbrUck a następnie do obozu koncentracyjnego Flossenbttrg 
gdzie przebywały aż do ukończenia działań wojennych,

WYKAZ NAZWISK^UCZESTNICZEK WALM^PODZIEMNEJ
Si£ŚSi^SS5-22252-^S!i2r^tS22^S22-2!£5l|-rłłi2SS22^2

1. Henryka Borszewska-Lutkowska >• Członkinie WSK aresztowane
2. Stanisława Latkowska- Walczak ? - dnia 7.III.1944r.- zwolnione
3. Eufemia Wojtalak - KłyniuJi; 3 - 7.IX.1944r.
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Kazimierz BOSIACKI 
Kazimierz DOMAGALSKI 
Antoni DZIUBA 
"JANUSZ"
LOKCZAK
Sylwester KOŁODZIEJCZAK 
Janusz KOCZOHOWSKI 
KI tY SIAK
Walerian PASZOTA 
Stanisław NOWAK 
Jan SAŁATA 
Bronisła SADOWSKI
" ZBIGNI EW" - (A/Y\k<QMA, 

Józef BiiZYCKI 
Marian CZAJKOWSKI 
Kazimierz GAJEWSKI 
Antoni GAJEWSKI 
Franciszek JAMEY 
Antoni MOLENDA 
Antoni PI4TKOWSKI

Członkowie AK i PAP w Inowrocławiu 
aresztowani w październiku - listo* 
padzie 1943r*;rozstrzelani pod 
koniec lipca 1944r. w Żabikowie 
pod Poznaniem
✓dokładna lista osób niewiadoma/

Władysław MAHCINIAK 
Czesław GŁODEK 
Maksymilian ŁOŻY&SKI

Członkowie "Szarych Szeregów" 
aresztowani 2*06.1944r*; 
rozstrzelani prawdopodobnie 
w październiku 1944r« w Żabikowie 
pod Poznaniem
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Załącznik 10

LICZBA OFIAR NA TERENIE INOWROCŁAWIA
I POWIATU

Na terenie powiatu inowrocławskiego liczne egzekucje 
w latach 1940-1945 pozbawiły życie ponad 300 osób
/Mała Encyklopedia Powszechna str. 410/,

W miejscowym obozie Błonie- Inowrocław w lataćj 1940-1945 
zginęło 429 mieszkańców Inowrocławia*
/Mała Encyklopedia Powszechna - str, 410/*

i /. ... ' __
W obozie jenieckim w Mątwach - Inowrocław zginęło około 
900 jeńców*
/Mała Encyklopedia Powszechna - str.410/*

\
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Załącznik 11

"KUJAWY OSKARŻAJĄ"if *

Warto przypomnieć kilka ̂ yfr zapisanych w księgach 
miasta Inowrocławia w latach 1939-1945 "
Do rohót fortyfikacyjnych wywieziono 5,400 obywateli •
Do Rzeszy na roboty wywieziono młodzieży /do 21 lat/ 2,400.
Do Rzeszy na roboty wywieziono starszych 2,900 obywateli* 
Wysiedlono do tzw. Generalgourernement z prawem zabrania 
ze sobą pakunku wagi 25 kg. - 17,700 obywateli.
Wywieziono do obozów koncentracyjnych 760 obywateli,
Z tej liczby zostało tam zabitych względnie zmarło 465 obywateli.
Wymordowano na miejscu:
na terenie lasów pod Gniewkowem 3,000 obywateli 
na terenie lasów pod Kruszwicą 600 obywateli 
na terenie miasta Inowrocławia 102 obywateli 
na terenie więzienia w Inowrocławiu 88 obywateli

Łączna ilość zamordowanych wynosi 4,365 obywateli t*zn,9% 
całej ludności .”

"Męczeńskim Szlakiem Kujaw"
/Jednodniówka Polskiego Związku Zachodniego/

V  m-*Inowrocław, dnia 22/23 października 1945r,
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Pruski podział administracyjny terenów okupowanych- przewi
dzianych na włączenie do III Rzeszy, nie pokrywał się z podziałem 
na rejony podległe działaniu organizacji policyjnych i służby 
bezpieczeństwa, skutkiem czego Rejencja Inowrocławska jako Inspe
ktorat III Selbstschutzu podlegała dowództwo Selbstschutzu 
w Bydgoszczy /należący do Okręgu Bdańsk - Prusy Zachodnie/,osła
wionemu z okrucieństwa oficerów SS, Alrenslebenowi.
Inspektorem Selbstschutzu w Inowrocławiu został we wrześniu 
1939r. również oficer SS Hans Koelzow a uprawnieniami do forso
wania wyroków śmierci w trybie doraźnym, z czego skwapliwie i stale 
korzystał,jak świadczą jego listy wysyłane we wrześniu 1939r. do 
berlińskich swoich współpracowników w zrzeszeniu inżynierskim.
Inowrocław stał się też siedzibą placówki gestapo, które w roku
1940 założyło obóz karny na Błoniach, bo miejscowe więzienie nie 
mieściło już aresztowanych. Stał się on terenem śledztwa i egzeku
cji. Kierownictwo obozu miał okrutnik gestapowiec Kampa.
Obóz posiadał urządzenia do stosowania tortur podczas przesłucha
nia. Były to narzędzia do bicia,haki do wieszania, stała szubie- 
nica.

»Poza tym stosowano zabijanie pałkami,topienie w wodzie i nieczy
stościach, rozszarpywanie więźniów przez tresowane psy.

I
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UCZESTNICTWO KOBIET INOWROCŁAWSKI CII W WALCE 
PODZIEMNEJ Z OKUPANTEM W LATACH 1939-1945

PLAN
CZ^ŚĆ I 1. Cel opracowania 

2« Źródła informacji
3. Struktura hist.geogr.gosp,społ,-kult.w Inowrocławiu 

przed II wojną światową
4. Organizacje sportowe,paramilitarne i społeczne
5. Działalność organizacji kobiet w czasie kampanii 

wrześniowej
6. Okupowanie Kujaw przez hitlerowców 
7• Znaczenie Kujaw dla III Rzeszy
8. Teror okupantów wobec żywiołu polskiego na Kujawach
9. Walka okupantów z kulturą polską »
10, Metody okupantów mające na celu zdeprawowanie polskich 

charakterów

CZ{&& II 1, Zorganizowana walka podziemna z okupantem
2. Struktura AK, obsada
3. Działalność "Szarych Szeregów" w Inowrocławiu
4. Wojskowa Służba Kobiet w inowrocławskim AK- struktura
5. Charytatywna działalność WSK
6. Szkolenie sanitarne,pielęgniarskie i wojskowe a WSK 
7• Organizacja tajnego nauczania
8# Udział harcerek w tajnym nauczaniu
9, Aresztowania ozłonków AK, egzekucje

CZ{&5 III 1, Trudności w odtworzeniu ruchu oporu na terenie
Inowrooławia

v
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UCZESTNICTWO KOBIET INOWROCŁAWSKICH W WALCE 
PODZIEMNEJ Z OKUPANTEM W LATACH 1939-1945

CEL OPRACOWANIA
Jedynym celem, jaki przyświecał opracowaniu podanego w tytule 

historycznego tematu, była narzucająca się z nleodpcatą siłą 
konieczność ocalenia od zapomnienia i zachowania po wsze> czasy 
dla polskich pokoleń obrazćw heroicznej walki inowrocławskich 
kobiet w obronie wolności i niepodległości ojczystej ziemi,Polski, 
przed hitlerowskimi okupantami, których potworne, zbrodnie nie 
zdołały osłabić niewieściego męstwa i patriotyzmu*

ŹRÓDŁA INFORMACJI
Materiał Źródłowy dla zobrazowania tej nierównej walki posiada

ją relacje jej uczestniczek w osobach: Jadwigi SADOWSKIEJ-ROBAK 
i Janiny SADOWSKIEJ - KUREK a następnie świadków i ofiar okrucieil~ 
stwa okupantów podczas odbywania przez nie kary ciężkiego więzienia 
najpierw w obozie karno-śledczym na Błoniach w Inowrocławiu a na-

tystępnie w obozach koncentracyjnych w Rarensbrlłck i Floisenb&rg , 
skąd dopiero sromotna klęska Niemców i ustanie działali wojennych 
umożliwiły im powrót do Polski. Również współczesne obszerne 
publikacje oraz artykuły i reportaże w prasie rzucają snop światła 
w mroki podziemia, w którym toczyła się bezkompromisowa walka 
z najeźdźcą.^

STRUKTURA HIST..GEOGR.,GOSP.tSPOŁ.-KULT.W INOWROCŁAWIU PRZED 
II WOJN& ŚWIATOWĄ

* «

Inowrocław,stary gród polski na Pojezierzu Kujawskim,od początku 
XIII w. stolica historycznej dzielnicy wyodrębnionego księstwa, 
zwanego później Ziemią Kujawską, uzyskał w r.1931 z powrotem zna
czenie głównego miasta Kujaw Zach., kraju rozpościerającego się 
między górną Notecią,jeziorem Gopłem i Wisłą.
Pod względem ukształtowania pionowego Kujawy nie są krajem urozma
iconym, jest to pozbawiona wzniesień i skupisk leśnych równina,

1/ Bibliografia w załączniku
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pełna wyschłych bagnisk. Urodzajna gleba kujawska /czarnoziem 
pochodzenia bagiennego/ wydaje bujne plony w postaci wszystkich 
gatunków zbóż, różnego rodzaju roślin okopowych i innych płodów 
dla kraju i państwa* Rozwinął się mały przemysł spożywczy,więc 
Kujawy zachowały znamiona kraju typowo rolniczego i w tym charak
terze utrzymały się do wybuchu II wojny światowej.
Ponadto odkrycie bogatych złóż soli kamiennej pod miastem spowodo
wało,że Inowrocław począł z czasem nabierać cech miasta górniczego, 
uzdrowiskowego a nawet częściowo przemysłowego / Zakłady Sodowe 
pod Inowrocławiem/.
Życie kulturalne przedwojennego Inowrocławia , miasta niedużego, 
tętniło jednak bardzo mocno.

ORGANIZACJE SPOitTOWE.PARAMILITARNE I SPOUECZNE
Obok stowarzyszeń krzewiących kulturę narodową istniały orga- 

t nizaeje sportowe,paramilitarne i społeczne na terenie Inowrocławia 
i powiatu. Ich głównym zadaniem było wyrobienie sprawności ~ 
i tężyzny fizycznej dla celu obronności Polski. Były to nuin. 
towarzystwo gimnastyczne "Sokół", działająca na terenie miasta 
i powiatu kobieca organizacja tj. Przysposobienie Wojskowe Kobiet 
Polski Czerwony Krzyż skupiający młodzież, i zasłużonych działaczy 
społecznych, męskie! żeńskie oddziały ZHP. Były dwie jednostki 
wojskowe: 4 PKL i 59 PP.

Tak przedstawiało się życie gospodarcze i społ.-kulturalne 
w Inowrocławiu i jego powiatach, gdy 1 września 1939r. wtargnęły 
w granice Polski armie niemieokie,niespodziewianie ,bez wypowie
dzenia wojny przez III Rzeszę.

DZIAŁALNO^; ORGANIZACJI KOBIET W CZASIEKAMPANIIWRZE|NIOWEJ
Uderzenie Niemców na Polskę, ich błyskawiczne posuwanie się 

w głąb kraju, postawiły w stan pogotowia nie tylko Straż Obywa-r%ł
telską powołaną dnia 4 września 1939r. ale również organizacje 
kobiece.

2/ w załączniku krótk&e omówienie spraw gosp.i społ.-kult. 
3/ Edw.Serwański "Wielkopolska w cieniu swastyki - str.30 

w załączniku fragment z publikacji.
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Od pierwszego dnia września miejscowe Koło lokalne PWK podjęło 
ożywioną działalność jako wojskowa służba pomocnicza Kobiet 
organizując Pogotowie Społeczne Kobiet* kierowane przez Helenę 
Kiszewską i Helenę Tokarską.
Siedzibą powstałego Komitetu był lokal w domu przy rogu ulicy 
Królowej Jadwigi i ul.Narutowicza /obecnie lokal zajmuje PTTK/* 
Praca Komitetu polegała na pomocy uchodźcom z Pomorza oraz 
biednej ludności z miasta.Uruchomiono w różnych punktach miasta 
stacje zbiorowego żywienia i schroniska noclegowe*
Były to:

1* Kuchnia w świetlicy kolejowej /ul.Magazynowa/ pod 
•pieką Heleny Smoczkiewicz i Trapały;

2* Kuchnia połowa w parku za teatrem pod opieką Ferdynandy 
Jackowskiej;

3* Schronisko dla bezdomnych dzieci w szkole rolniczej 
/ul.Studzienna/ - opiekun dyr.Kozakiewicz;

4* Schronisko noclegowe /ul.Narutowicza na przeciw Miejs
kiej Kady Narttdowej/- opiekunka Ferdynanda Jackowska.

#
Poza tym instruktorki i podinstruktorki 2WK pracowały w łącz
ności: jedna grupa obsługiwała łącznicę na poczcie, a druga 
w Magistracie aż do chwili wkroczenia Niemców.0̂
Część członkin PWK,PCK,ZHP podjęła się opieki nad żołnierzami 
polskimi, którym niosła pomoc w postaci dostarczania suchego 
prowiantu i posiłków z wymienionych kuchen.
Luźne grupy harcerek pozostałych w mieście roztoczyło opieką 
ludność i świadczyły jej pomoc usługową, otaczając opieką 
wychowawczą dzieci, a chorym osobom dostarczały leków i opatrui 
ków. Pomoc w żywieniu niosły również placówki handlowe w mieście
- sklep masarski Benedykcińskiego przy ul. Królowej Jadwigi 
i piekarnia Barteckiego przy ul.Królowej Jadwigi całą dobę
dostarczały produktów żywnościowych kuchniom, schroniskomfi/i osobom potrzebującym pomocy.

4/ Źródło informacji znane autorce
5/ Relacja pisemna Heleny Giełwanowskiej - Drygas
6/ Autorka była świadkiem.
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OKUPOWANIE KUJAW PiiZEZ HITLEROWCÓW
W dniu 8 września 1939r. niemieckie oddziały wojskowe wkro

czyły do Inowrocławia - 337 Pułk Piechoty dowodzony przez 
oberlentnanta Arndta. Sytuacja w okupowanych Kujawach stała 
się groźna we wrześniu a jeszcze groźniejsza i bardziej nie
bezpieczna w październiku, gdy na mocy dekretu Hitlera z dnia
8*X*1939r* ” 0 podzuale i zarządzaniu terenów wschodnich" ,7 /Kujawy zostały prawnie uznane za część III Rzeszy*

ZNACZENIE KUJAW DLA III RZESZY
Położenie geografiozne Kujaw, jego ukształtowanie pionowe 

i warunki przyrodnicze oraz społeczne miały ważne znaczenie 
dla okupantów - natury politycznej, wojskowej, ekonomicznej : 
kraj równy,typowo rolniczy stwarzał niezwykle dogodny teren dla 
zaprogramowanego już z początkiem okupacji - osadnictwa niemiec
kiego* Brak gór i skupisk leśnych nie sprzyjał rozwojowi party
zanckiego ruchu oporu, a to z kolei utwierdzało okupantów 
w poczuciu bezpieczeństwa i wzmogło ich terror w stosunku do 
miejscowej ludności polskiej* Toteż Inowrocław wraz z powiatem 
stał się przedmiotem straszliwego prześladowania*
Ludność polska przeszkadzała nieprzyjacielowi w realizowaniu 
jego zaborczych planów* Różnorodność i bogactwo skarbów mineral
nych, obfitość płodów rolnych stanowiły depozyt o wielkim znacze
niu dla potencjalnego rozwoju niemieckiego przemysłu chemicznego 
i spożywczego oraz do podniesienia na wysoki poziom lecznictwa 
uzdrowi skowego *
Te wartości ziemi kujawskiej umieli okupanci ocenić i zastosowali 
wobec tubylców właściwą swojej strukturze psychicznej praktykę*
TERROR OKUPANTÓW WOBEC ŻYWIOŁU POLSKIEGO NA KUJAWACtl

Prześladowanie polaków na terenie Inowrocławia 1 powiatu było 
wprawdzie tylko fragmentem realizacji ogólnego planu ekstermina
cji żywiołu polskiego w okupowanej Polsce, ale tu uświadomione
0 znaczeniu Kujaw dla III Rzeszy niemieckie władze wojskowe
1 policyjne nadały mu swoisty wyraz: zasadniczy problem wylud
nienia ziem polskich był tu rozwiązywany błyskawicznie i rady
kalnie*
7/ Załączona mapa "Kraju Warty"/Warthegau/ podaje podział admi

nistracyjny z r*1941 na 3 rejencje: poznańską,łódzką inowro
cławską.Ostatnia z nich obejmuje 12 powiatów wśród nich Inowrocław - Hohensalza. , 66



Nastąpiło masowe wysiedlanie ludności polskiej do Gen.Gubernii, 
przy czym pozbawiono ją całego pracą nabytego mienia; w ślad za 
wysiedlaniem szły aresztowania i egzekucje. Akcja eksterminacji*a 
była początkowo żywiołowa, nie usystematyzowana i pozbawiona

»

wszelkich podstaw prawnych.
Wrzesień był okresem, w którym i administracja znajdowała się
pod zarządem wojskowym /Wehrmachtu/. Przykładem żywiołowej akcji
niszczycielskiej Wehrmachtu było masowe aresztowanie mężczyzn
następnego dnia po wkroczeniu oddziałów wojska niemieckiego do

8/Inowrocławia, tj.dnia 8 września 1939r. Przykładem zbrodniczej
samowoli był również mord dokonany na więźniach w więzieniu9/inowrocławskim dnia 22 października 1939r.

WALKA OKUPANTÓW Z KULTUilfr POLSKĄ
:W ~ ™W{'; ' * • y r* ■ () : •

Równolegle z akcją wyludnienia terenów kujawskloh prowadzili
/okupanci walkę z kulturą polską. Z niesłychanym fanatyzmem usi
łowali zatrzeó wszelkie jej ślady: zniszczeniu uftsgły biblioteki 
miejskie 1 księgozbiory prywatne; zamknięto szkoły polskie, 
zakazano używać języka polskiego, opornych karano biciem 1 aresz
towaniem. Walka z używaniem języka polskiego trwała do końca 
wojny. Odbywała się ona w całym "Kraju Warty". 9 postawie polaków 
w tej walce świadczy dokument niemiecki, pismo prezydenta rejen- 
cji Inowrocławskiej z dnia 15.X.1940r, w którym wyraża on wątpli
wość co do celowości zarządzenia zakazującego używania języka 
polskiego, skoro Polacy nie przestrzegają zarządzenia nakazują
cego im pozdrawiania Niemców10̂ * Ten zbrodniczy stosunek do 
polskiej kultury był jeszcze wspomagany przez planową germani
zację - zmuszanie polaków do deklarowania się do przynależności 
narodowej niemieckiej na różnego rodzaju tzw, Volkslistach.
Opór ludności cywilnej przejawiał się w bojkotowaniu obu wspom
nianych zarządzeń,

METODY OKUPANTÓW MAJĄC NA CELU ZDEPRAWOWANIE POLSKICH CHARAK- 
TERÓW

Hitlerowcy sięgnęli po najgroźniejszą broń w walce z polakami 
a zarazem tak dogłębnie ich charakteryzującą - po broń dla znisz
czenia ducha polskiego,
8/ W zał.fragment z publikacji E.Serwańskiego "Wielkopolska w 

cieniu swastyki" str.30 , „9/ W zał,streszczone 2 fragm.z czasop.Magazyn "Pomorze rok XVI
10/ E!se?wi^liiS^włelkopolska w cieniu swastyki" str.23o 67



Usiłowali zabić w narodzie polskim poczucie godności osobistej, 
wytworzyć w nim świadomość niższości rasowej i kulturalnej;stłu
mić w zarodku męstwo i patriotyzm- wartości tak silnie promie
niujących z duszy polskich kobiet. Tkwiło w tej metodzie dążenie 
do pr^rgotowania z pozostawionych-na terenie kujaw polaków - 
niewolników zdolnych tylko do pracy fizycznej dla "narodu panów"1
Służyły do tego celu środki stosotvane w tresurze, tj. działające 
tylko na Instynkt strachu. Były to :nocne rewizje, tajemnicze 
aresztowania, publiczne czynne znieważanie polaków, zakaz korzys
tania z piękna przyrody w parku zdrojowym, z imprez kulturalnych 
it.p.

ZORGANIZOWANA WALKA PODZIEMNA Z OKUPANTEM
Akty straszliwego terroru , próby zastraszania i zdemorali

zowania ludności polskiej, nie przyniosły zamierzonego przez 
okupantów efektu.
W Inowrocławiu i powiecie zajęła ona postawę zdecydowanej, nie
ugiętej woli walki z Najeźdźcą. Powstało zakonspirowane życie 
polityczne i walka podziemna. Już pod koniec października 1939r.
działał ośrodek ruchu oporu "Ojczyzna", mający swe centrum 

12/w Poznaniu.
W roku 1940 powstał w Inowrocławiu Związek Walki Zbrojnej, 

organizacja, która w lutym 1942r. przemianowała się na Armię 
Krajową 1 która była czynna do końca wojny. Jako kryptonimu 
dla AK używano w Inowrocławiu także nazwy Polski Związek Powstań
czy /PZP/. Równocześnie powstała inna organizacja podziemna: 
Polska Armia Powstańcza /ze zmienioną później nazw% Polska Armia 
Podziemna.13^

STRUKTURA AK»OBSADA
Inowrocław w strukturze AK stanowił obwód Okręgu Pomorskiego 

AK 1 należała najpierw do inspektoratu toruńskiego a później, 
po reorganizacji w 1943r. do inspektoratu Włocławek- pod Okręg 
Południowy.

11/ E.Serwański "Wielkopolska w cieniu swastyki" str.46
12/ Relacja ustna Ferdynandy Jackowskiej oraz E.Serwański "Wielkopolska w cieniu swastyki" str. 408
13/ Ustne informacje członków organizacji.
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Konspiracja inowrocławska miała powiązanie i kontakty z Poznaniem, 
później z Toruniem. Trudno ustalić liczbę członków i obsadę perso-
•' ✓nalną organizacji konspiracyjnych. Bezpośrednim dowodem działal
ności jej,walki podziemnej jest dokument niemiecki w postaci 
zdjęcia aresztowanych członków AK i FKP.14̂
Poważne funkcje w AK pełnili wykazani w załączonym zdjęciu 
członkowie - część obsady personelnej obu organizacji*
Kierownicze funkcje w AK pełnił Bronisław Sadowskl15/̂ do dnia 
26*X,1943r. tj. do dnia aresztowania.

Wiosną 1941r. rozpoczęły działalność konspiracyjną Jadwiga 
Sadowska - Rohak i Janina Sadowska - Kurek w ZWZ-AK później 
w referacie WSK
Przynależność do zakonspirowanej organizacji nakładała obowiązek 
na obie siostry, który sprowadzał się do użyczania pomocy w kon
taktach/akowców z sobą, organizowania noclegów konspiratorom 
przybyłym z innych miejscowości u siebie a w razie potrzeby 
w innych domach u rodzin zaufanych, wtajemniczonych, sympaty
zujących z ruchem oporu* Obie łączniczki przenosiły informacje 
pod wskazane adresy.
Niezależnie od swej pracy w charakterze łączniczek zaczęły dzia
łać w WSK. W pracy AK była również czynna Leonarda Mazur - Stani
szewska, prawdopodobnie jako łączniozka.
DZIAŁALNOŚĆ.^SZAjTCH SZEREGÓW" W INOWROCŁAWIU

Na terenie Inowrocławia działała również , ale dopiero 
od r.1943 jednostka organizacyjna."Szare Szeregi”, wchodziła ona 
w skład Chorągwi Wielkopolski i według danych Głównej Kwatery 
"Szarych szeregów","Pasieki", do jednostki tej należało 50 osóbł7>

14/ Załącznik - reprodukcja zdjęcia z albumu gestapowca Schmidta /Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz iiuch oporu na pomorzu Gdańskim 1939-1945/ str. 
141. K. Ciechanowski.

15/ Bronisław Sadowski ur.l911r mgr ppor.rez.59pp uczestnik Kamp.Wrześniowej Z ramienia emisariusza Biura Zach.w 1942 r został utworzony zesp.organ.jako zastępczy aparat samorząd,i administracji państwowej na szczeblu urzędu wojewódzkiego 
z siedzibą w Inowrocławiu pod Kierownictwem "Bronka" - z wiel
kim prawdopodobieństwem B.Sadowskiemu Serwańskl "Wielkopolska 
w cleniu swastyki" str, 359.'

16/Wprowędzone przez brata Bronisława Sadowskiego 
17/ Inst.Historii PAN ar,ch.im.Floriana Marcinkowskiego IVt.I rok 

oraz E.Serwański "Wielkopolska w cieniu s#a«tykl" str.371
69



WOJSKOWA SŁUŻBA KOBIET w inowroęławiuAK,struktura
W ramach AK działał wydzielony pod pewnym względem pion , 

kobiecy - Wojskowa Służba Kobiet.
WSK obejmowała wiele działów pracy m.in.: wywiadowczy,łączności, 
sanitarny,kwatermistrzowski. Na terenie Inowrocławia czynna była 
komórka służby sanitarnej WSK, powstała w r. 1942.Kryptonimem 

^ lokalnym dla tej komórki była nazwa "Inowrocławskie Koło PCK". 
Jedną z jego organizatorek była Genowefa Jaworska.

Poza komórką sanitarną ozynny był także dział łączności
i wywiadu. Helena Giełwanowska - Drygas i Janina liychłowska 
otrzymały instrukcję dla zorganizowania kursu łączności od łącz- 
nlka z Włocławka. Przystąpiły one do werbowania, chętnych i zaufa
nych słuchaczek. Po wSypie komórki PCK w marcu 1944r. w Inowrocła
wiu, kursu nie uruchomiono.
Helena Giełwanowska- Drygas i Janina Ryohłowska pracowały nadal
w tym samym kierunku na własną rękę, zbierając dane z terenu18/dostarczając je konspiraoji.
Struktura Komendy WSK i obsada personalna nie jest autorce znana 
dokładnie.

CHARYTATYWNA DZIAŁALNO& WSK
Działalność członków sekcji sanitarnej WSK ograniczała się 

początkowo tylko do pracy oharytatywnej: niesienie pomocy mate
rialnej i usługowej jeńoom wojennym, więźniom politycznym i ich 
rodzinom.Przedmiotem szczególnej troski i opieki był obóz karno- 
śledczy na Błoniach w Inowrocławiu, dokąd szły lekarstwa,odzież, 
koce,żywność.

• , J ' ■SZKOLENIE SANITARNE.PIELĘGNIARSKIE I WOJSKOWE W WSK
Z początkiem r.1943 Komórka sanitarna WSK rozpoczęła akcję 

szkolenia sanitarnego, pielęgniarskiego i wojskowego. Wykłady 
wprowadzały zagadnienia pielęgniarstwa, organizacji służby zdro
wia, przeprowadzano zajęcia praktyczne i szkolenie wojskowe. 
Istniały 2 grupy. Uczestniczki grupy I /wyższej/ były przewidzia
ne jako przyszłefsamodzielne organizatorki kursów PCK.

18/ Relacja Heleny Glełwanowskiej - Drygas - znajdują się 
w archiwum doc. Zawackiej.
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Do grupy I należały: Henryka Berezowska, Zofia Belczak, Maria 
Kopeć,Kinga Polak,Stefania Rutkowska,Jadwiga Sadowska,Janina 
Sadowska. 1

Stefania iiutkowska i Jadwiga Sadowska były zwolnione od szko
lenia sanitarnego, miały obowiązek opieki nad rodzinami aresz
towanych.
Do grupy II /niższej/ należały: Danuta Bąkowska,Krystyna Derecli, 
Eugienia Jasińska, Stanisława Ludwikowska,EwaPankan, Anna Pankafr, 
Barbara Polak, Sufemla Wojtalak.
Szkoleniem 1 grupy kierowała Genowefa Jaworska, II grupa podle- 

cM mZL 19/gała Żeni Grochowskiej . Miejsce wykładów i ćwiczeń I grupy
stale zmieniano ze względu na dobro sprawy. Zajęcia II grupy
odbywały się w domu rodziny Pankan /ul.Kr&śliwiecka,obecnie
Nowotki/. Wykłady z zakresu pielęgniarstwa i pierwszej pomocy,
prowadziła w tej grupie Eugienia Jasińska, pielęgniarka.
ORGANIZACJA TAJNEGO NAUCZANIA

Z inicjatywy Kuratorium Wojennego w Poznaniu /członka
E.Serwańskiego/ zostały wprowadzone w sprawę tajnego nauczania
2 osoby w Inowrocławia: Wysocki /pseud."Bernard"/ i Ferdynanda

20 /Jackowska /pseud,"Wera" nauczycielka .
Wskutek tych kontaktów zostało zorganizowane tajne nauczanie 
w Inowrocławiu w kompletach uczniowskich dla szkoły podstawowej 
1 w kompletach młodzieżowych Jako zespołów uczniowskich odpowie
dnich klas szkoły średniej* Sami organizatorzy także brali 
udział w tajnym nauczaniu: Ferdynanda Jackowska "Wera/ pracowa
ła w tajnym szkolnictwie podstawowym, Wysocki /Bernard/ - w śred
nim. Z inicjatywy Jaworskiej Genowefy /tej samej, która pracowa
ła w komórce służby sanitarnej WSK/ uczestniczyły w tajnym 
nauczaniu na szczeblu szkolnictwa podstawowego 3 członkinie WSK: 
Henryka Borszewska,Kinga Polak,Janina Sadowska.
W tajnym szkolnictwie średnim pracowali również nauczyciele: 
Antoni Dziuba /AK/, Rozalia Dzlubowa,Leon Kamiński,Zenon Kopeć, 
Markowski /AK/, Bronisław Sadowski /AK/.
Nauczyciele uczestniczący w tajnym nauczaniu nie sporządzali 
żadnej dokumentacji.
19/ Lena Grochowska wczas ostrzeżona uniknęła aresztowania.
20/ Relacja pisemna Ferdynandy Jackowskiej znajduje się w arohiw. 

doc.Zawackiej oraz E.Serwański "Wielkopolska w cieniu swas
tyki" str. 408
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Na lekcjach korzystali z podręczników dla uczniów,które zachowa
ły się u rodzin nie wysiedlonych z mieszkań.
Po ukończeniu wojny przyjmowano uczniów do klas odpowiadających 
ich przygotowaniu i wiekowi, najczęściej na podstawie opinii 
pedagogów z tajnego nauczania. Nie decydowała o przyjęciu do 
szkoły żadna komisja, W roku 1946 powołano w Inspektoracie Szkol
nym w Inowrocławiu Komisję Weryfikacyjną, która po zbadaniu 
całokształtu sprawy tajnego nauczania wydawała poszczególnym 
nauczycielom zaświadczenie stanowiące podstawę prawną do zali
czenia im czasu pracy w zorganizowanym tajnym hauozaniu do 
wysługi emerytalnej, m.in,takie zaświadczenie otrzymała 
Ferdynanda Jackowska /L.dz.89/46/.
UDZIAŁ HAtiCEREK W TAJNYM NAUCZANIU

W tajnym nauczaniu pomagały Również harcerki, zbierały się 
one konspiracyjnie i nasmoich zbiórkach, na zajęciach odczytywa
ły referaty okolicznościowe, urządzały pogadanki informacyjne, 
recytowały wiersze o treści patriotycznej, uczyły pleśni harcers
kich. Akcja wychowawcza inowrocławskich harcerek nie przeszka
dzała im w niesieniu pomocy jeńcom wojennym i więźniom w obozach 
koncentracyjnych.
Patriotyczną i ofiarną postawą wyróżniły się szczególnie harcerki 

\J Ferdynanda Jackowska, siostry Kaszakówny,Bronka Marciniak,Maria 
Glżewska.
A.JBSZTOWANIA CZŁONKÓW AK t egzekucje

Z powodu dekonspiracji AK i PAP nastąpiły w październiku 
1943r. aresztowania ich członków. Dnia 26 października 1943r. 
zostali aresztowani: Bronisław Sadowski oraz Jadwiga i Janina 
Sadowskie, którym zarzucano współpracę z organizacją AK / gdy 
7 marca 1944r. aresztowano obie grupy członkin WSK, została 
również ujawniona działalność sióstr Sadowskich w WSK/, 
Aresztowania członków AK i PAP w sumie około 200 członków trwały 
kilka tygodni, przywożono ich także z powiatu, z placówek:Mątwy, 
Gniewkowo,Kruszwicy,Pakości do obozu karno-śledczego Błonie - 
Inowrocław, gdzie toczyło się śledztwo.
Gdy w styczniu 1944r. przewieziono więźniów do Fortu VII 
w Poznaniu a następnie do obozu w Żabikowie- śledztwo toczyło
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się wówczas w siedzibie gestapo, w Domu Żołnierza w Poznaniu. 
Aresztowania trwały nadal . Nie znane są dotychczas przyczyny 
dekonspiracji.

Pod koniec lipca 1944r. została rozstrzelana czołówka AK 
i PAP * w obozie Żabikowo lub w bogu Żołnierza w Poznaniu,
Reszta uwięzionych została wysłana do obozów koncentracyjnych. 
Grupę rozstrzelanych stanowiły osoby o wykształceniu średnia 
i wyższym,,posiadający stopnie oficerskie,podoficerskie i pod-* 
chorążowie.

Na skutek wsypy AK została aresztowana Genowefa Jaworska 
dnia 6.XII.1943r., w czasie ńledztwa była potwosnie bita,a chcąc 
ukryó ważne,tajne sprawy podała wykaz uczestniczek WSK jako 
członków Koła PCK. Broniąc się przed dalszymi dochodzeniami 
w odniesieniu do AK, zaczęła symulować utratę mowy i bezwład 
rąk i nóg, co nie przeszkadzało organom śledczym kontynuowania 
dochodzenia aż do dnia 22 czerwca 1944r+ w którym została 
wywieziona za miaszo Inowrocław i tam rozstrzelana.

Drugą ofiarą okrucieństwa hitlerowskiego spośród kobiet 
stała się Kinga Polak uczestniczka WSK; jako więźniarka naba
wiła się w warunkach obozu Błonie- Inowrocław szkarlatyny 
i zmarła w szpitalu w Strzelnie dnia 8.VI.1944r.

Do obozu koncentracyjnego Razensbrtlck a następnie do obozu 
koncentracyjnego Flossenbttrg zostały wymienione członkinie%WSK: Danuta Bąkowska, Krystyna Derech,Eugienia Jasińska, Maria 
Kopeć,Anna Pankan,Ewa Pankan,Barbara Polak,  ̂Stefania Rutkowska, 
Jadwiga Sadowska,Janina Sadowska,Eleonora Mazur- Staniszewska. 
Wszystkie wymienione osoby przebywały w obozach koncentracyj-* 
nych aż do zakończenia działań wojennych. Reszta działaczek 
tj. 3 członkinie WSK) Henryka Borszewska,Stanisława Sudkowska
i Eufemia Wojtalak otrzymały wyroki Tajnej Policji Państwowej, 
Oddział Policji Miejskiej- Poznań - lVc z dnia 11 maja 1944r. 
skazujące je na osadzenie w obozie Błonie- Inowrocław do 
dnia 7.IX.1944r.22/
21/ lista ofiar w załączniku.
22/ Oto fragment jednego z wyroków:Sie haben ńich iines Yergehensgegen die Yerirdnung ftber die 

Strafrechtspflege gegen Polen vom 4.12.1941r. schuldig 
gomacht,weil sie an linem Roten-Kreuz-Kursus,flner illegalen 
polnischen Organisation tellgenomen heren.
Pani dopuściła się wykroczenia przeciwko zarządzeniu o stoso* waniu kary przeciw Polakom z 4.12.4lr.ponieważ Pani brała 
udział w kursie Czerwonego Krzyża,nielegalnej polskiej 
organizacji". 73



TRUDNOŚCI W ODTWORZENIU RUCIIU OPORU NA TERENIE INOWROCŁAWIA
Prawdopodobnie po aresztowaniu w październiku 1943r. 

członków i członkin AK i PAP - obie organizacje działały do 
końoa wojny, ale w słabszym nasileniu, o którym autorce mało 
wiadomo. Odtworzenie ruchu oporu na terenie Inowrocławia 
sprawia trudności - są luki i znikome.dane, brak dokumentacji, 
wiele członków zmarło w obozach koncentracyjnych jak i po woj* 
nie. drak dokładnych informacji sprawia, źe nie wszystkie 
szczegóły są wyjaśnione*
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załafianłfc nr 3

STRUKTURA GOSPODARCZA KUJAW I ŻYĆlE SPOŁ.-KULTURALNE
W INOWROCŁAWIU PRZED II WOJN& &WIATOW*«* * • *

Odkrycie złóż soli kamiennej pod Inowrocławiem nastąpiło 
w I połowie XIX wieka. Był to okres przełomowy dla Inowrocławia* 
Najgłębsze tj. najstarsze utwory skalne Wału Pomorsko-Kujawskiego 
dostarczały ze swoich pokładów soli kamiennej, cennego surowca dla 
przemysłu sodowego. Z kamienia solnego wytwarzano również sól

• •• % kuchenną w ilości przekraczającej nawet produkcję soli w Wieliczce. 
Wody solankowe /30%/ o wysokim stężeniu części mineralnych - jodu 
i bromu rozsławiły z czasem uzdrowisko inowrocławskie nie tylko 
w Polsce, ale także poza jej -granicami. Kamieniołomy wapienne 
w zachodniej części Kujaw dawały surowiec do produkcji wapna.
Z wysokim poziomem hodowli i rolnictwa na żyznym czarnoziemiu Kuja
wskim łączył się mały przemysł spożywczy /olejarski,młynarski,cukro
wniczy/ zaspakajający tylko potrzeby miejscowej ludności. Istniała 
również huta szkła "Irena” i fabryka cykorii "Franka”.
Mówiono powszechnie o kujawach , że to kraj Chleba,soli i cukru.

Inowrocław nie był miastem ludnym ani szeroko rozprzestrzenio
nym, co znalazło wyraz w żartobliwym miejscowym porzekadle:
"Od Basta /hotel/ do Knasta /Księgarnia/ i już koniec miasta".
Był jednak pięknie zabudowanym.

W roku 1939 Inowrocław posiadał zaledwie 30.862 mieszkańców, 
ale życie kulturalne tego małego skupiska ludzkiego było bujne
1 rozwinięte. Przejawiało się ono w umiłowaniu książki, w szeroko 
rozpowszechnionym i stałym ozytelnictwlo ludności /miasto posiadało
2 biblioteki/ w zainteresowaniach wiedzą młodzieży, absolwentów 
licznych stosunkowo szkół średnich, w masowym korzystaniu z odczytów, 
wykładów,przemówień urządzanych przez organizacje oświatowo /miejs
cowe i zamiejscowe/ a przede wszystkim w uczestniczeniu w imprezach 
szerzących kult pieśni i muzyki, narodowego tańca. Koncerty orkie
stry stale grywającej w parku zdrój owym utwory najznakomitszych . 
kompozytorów minionych epok i współczesnych polskich ^obcych arty
stów światowej sławy, wysoki poziom artystyczny gry - zachwycały
nie tylko kuracjuszy, ale ściągały również do miasta turystów 
rozmiłowanych w pięknie muzyki.
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Dwa chóry miejscowe "Halka" i "Szarotka" budziły poczucie 
piękna i zamiłowanie do śpiewu chóralnego*
Stosunkowo liczne były szkoły śrtdnie: 2 licea ogólnokształcące, 
szkoły - wydziałowa,dietetyczek,handlowa,rolnicza, żeńskie 
seminarium nauczycielskie, które wraz z internatem mieściło 
się w bardzo okazałym 2-piętrowym budynku, a na swoim terenie 
miało sad,ogród warżywny,boisko,kort tenisowy; 3 szkoły podsta
wowe, 2 szkoły wieczorowe*
Miasto posiadało gmach teatralny, w którym występowały bardzo 
często gościnnie zespoły teatralne z Torunia,Poznania,Warszawy 
i innych miast polskich; poza tym czynne były 5 kin*

Znamiennym rysem kultury społeczeństwa inowrocławskiego 
był gorący i szczery patriotyzm*Wyrażał się on w umiłowaniu 
piękna,muzyki,śpiewu i tańca o charakterze narodowym, przede 
wszystkim jednak w niesłychanie żywym kulcie pamiątek ojczys
tych /w Inowrocławiu miejsce konferowania Królowej Jadwigi 
z Krzyżakami a w Szymborzu miejsce urodzenia wielkiego poety 
kujawskiego Jana Kasprowicza i pamiątek po nim/*

i
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WYDARZENIA WRZEŚNIA W INOWROCŁAWIU
\

Edw,Serwański - Wielkopolska w cleniu swastyki, str.30
Cyt.- "W dniu 7 września w trakcie wycofywania się oddziałów wojska polskiego z miasta dywersanci niemieccy zaczęli strzelać do 

polskich żołnierzy. Straż Obywatelska nie zawiodła i wspoma
gała ogniem broniących się przed podstępną napaścią na żołnierzy polskich/

Załącznik 4:

Załącznik 5:
Edw.Serwański - Wielkopolska w cieniu swastyki str.30
Cyt.- ł Dnia następnego po wkroczeniu Wehrmachtu do Inowrooławia

zaczęła się masowa branka mężczyzn, która objęła ogółem 2 tyś. osób. Internowano ich w koszarach. Dzień w dzień przeprowadza
no wśród nich selekoje,równocześnie trwały egzekucje.Do dziś nie wiadomo jeszcze, ile osób zginęło. Można było stwierdzić,że przez szereg dni w każdej egzekucji padało co najmniej 
w 20 ofiar".

Załącznik 6:
Czasopismo: Magazyn "Pomorze" rok XVI nr 10 /328/ str,2

>Streszczenie- Napadu na więzienie w Inowrocławiu w nocy dn,22 paż- 
fi* * / dziernika 1939r. dokonali: starosta inowroeławski 
duswjyt Hiooohęklel /członek SA w randze Sturmchaupffttrera/

i właśoiciel ziemski pochodzenia niemieckiego,obywatel 
polski Jahnz, przy czym zamordowali przy pomocy straż
ników selbstschutzn 1 policji niem.- 55 więźniów narodowości polskiej i właściciela ziemskiego nazwiskiem Gierkz, Niemca, lojalnego obywatela polskiego.
Zginęli w czasie napadu m.in. Jankowski Apolinary, prezydent miasta Inowrocławia i Klełbasiewicz Stanisław, 
działacz związków zawodowych.
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ODKRYCIE GROBfrw MASOWYCH W INOWROCŁAWIP 
fragment artykułu

«

Cytat:
Inowrocław 20.40. W tych dniach natrafiono na polu, za murami 
więzienia przy ul.Pakosklej na grób ofiar masowego mordu hitlerow
skiego , jaki miał miejsce w nooy z dnia 22-23 października 1939r»

Pamiętnej noc^ banda hitlerowców pod komendą miejscowego 
landrata Hlrschfelda 1 Jahuza z Palczyna po sutej libacji wtargnęła 
do tutejszego więzienia i w bestialski sposób wymordowała 56 pola
ków , przebywających tam w charakterze zakładników.

Po nieludzkich torturach ofiary zostały wyprowadzone na dziedzi
niec więzienia, gdzie strzałem w tył głowy zabijano, poczym zakopano 
w rowach przeciwlotniczych poza więzieniem"•
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WYKAZ NAZWISK KOBIET - UCZESTNICZEK WALKI PODZIEMNEJ 
A OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO

1. Genowefa Jaworska aresztowana 6»XII.1943r. rozstrzelana 22.VI, 
1944r. za miastem Inowrocławiem.

2. Maria Jaworska /matka Genowefy Jaworskiej/ aresztowana 6.XII.43r. 
zmarła dnia 10.xi.l944r, w obozie koncentracyjnym RazensbrAck*

3. Kinga Polak aresztowana 7,III.1944r, zmarła 8,VI,1944r, w szpi
talu w Strzelnie.

Y.YKAZ NAZWISK KOBIET UCZESTNICZEK \\ALKI PODZIEMNEJ
I WIĘŹNIAREK W OBOZACH KONCENTKACYJNYCIi

J 1. Janina Sadowska - Kurek Czł.WSK - łączniczka "K
J 2. Jadwiga Sadowska- Robak 1 3 ł -W

M 3. Eugienia Jasińska
V 4. Maeia Kopeć - Muczke
5. Stefania Rutkowska
 ̂6. Danuta Bąkowska-Łozowska —1*«•
7. Krystyna Derech-Mayer •JN«.

^8. Anna Pankan - Bartz
 ̂9. Ewa Pankan - Murzyn

 ̂10, Barbara Polak - Gdula —'11 •»

vll. Eleonora Mazur ? Staniszewska członkini AK

Wymienione osoby /w liczbie 11/ po ukończeniu śledztwa w obozie ^ 
karno-śledczym Błonie - Inowrocław t wywieziono do obozu koncen
tracyjnego Razensbr&ck a następnie do obozu koncentracyjnego
FlorsenbOrg , gdzie przebywały aż do ukończenia działań wojennych.

i

WYKAZ NAZWISK UCZESTNICZEK WALKI PODZIEMNEJ,WIĘŹNIAREK 
/ OBOZU KARNO-SLEDC Z EGO BLONlE-INOWiiOCLAW

1. Henryka Borszewjska - Różycka
2. Stanisława Su^kowska-Walczak
3. Eufemia Wojtalak-Kłyniuk

członkinie WSK aresztowane 
dnia 7.III.1944r. zwolnione 
7.IX.1944r.
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Załącznik 8

WYKAZ NAZWISK KOBIET - UCZESTNICZEK WALKI 
PODZiaiNEJ I O FI Alt TERRORU HITLEROWSKIEGO

1. Benowefa JAWORSKA aresztowana 6,XII,1943r, rozstrzelana 22,VI.
1944r, za miastem Inowrocławiem,

2. Maria JAWOIlSKA /matka Genowefy Jaworskiej/ aresztowana 6.XII.1943r. 
zmarła dnia 10,XI,1944r.w obozie koncentracyjnym Raxensbrttck •

3. Kinga POLAK aresztowana 7,III,1944r, zmarła 8,VI,1944r, w szpitalu 
w Strzelnie /jako więźniarka/,

WYKAZ NAZWISK KOBIET - UCZESTMCZEK WALKI
POlJZllUNEJ I WIĘŹNIAREK W OBOZAC J KONCENTRACYJNYCH

1 *

1, Danuta BYKOWSKA obecnie LOZOWSKA - Członkini zespołu sanitarnego
WSK aresztowana 7,03,1944r.

2, Krystyna Derach obecnie MAYER - 7,03,1944r,
►

3, Eugienia Jasińska - 7,03,1944r,
4, Maria Kopeć obecnie Muczke - 7,03,1944r.
5, Anna Pankau obecnie Bartz - 7,03.19tt4r.
6, Ewa Pankau obecnie Murzyn - 7,03,1944r,
7, Barbara Polak obecnie Gdula - 7,03.1944r,
8, Stefania Rutkowska - 7,03.1944r,
9, Jadwiga Sadowska obecnie Uobak - 26,10,1943r,
10, Janina Sadowska obecnie Kurek - 26,10.1943r,
11, Eleonora Mazur obecnie Staniszewska - łączniczka areszt,3,02,1944r.

Wymienione osoby /w liczbie 11/ po ukończenia śledztwa w obozie 
karno-śledczym Błonie - Inowrocław , wywieziono do obozu koncentra
cyjnego Uaxensbrttck a następnie do obozu koncentracyjnego Flossenbdrg 
gdzie przebywały aż do ukończenia działań wojennych.

WYKAZ NAZWISK UCZESTNICZEK \ALKI PODZILMNEJ 
WIEZNIAUEK^OBOZU KAłtNO—SLELCZEGO__BLONIE_—INOWROCŁAW

1, Henryka Borszewska-Lutkowska
2, Stanisława Lutkowska- Walczak
3, Eufemia Wojtalak - Kłyniuk

- Członkinie WSK aresztowane
- dnia 7,111,1944r.- zwolnione
- 7,IX,1944r,
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Załącznik 9 ('i/)

LISTA OFIAR TEHROliU laTÎ itOWSKJ.EGO-MffŻCZY^I

Kazimierz BOSIACKI 
Kazimierz DOMAGALSKI 
Antoni DZIUBA 
"JANUSZ" _ rn < J
LOBCZAK
Sylwester KOŁODZIEJCZAK 
Janusz KOCZOuOWSKI 
Ki tY SIAK
Walerian PASZOTA 
Stanisław NOWAK 
Jan SAŁATA 
Bronisła SADOWSKI 
"ZBIGNIEW"
Józef BKZYCKI 
Marian CZAJKOWSKI 
Kazimierz GAJEWSKI 
Antoni GAJEWSKI 
Franciszek JAMIiY 
Antoni MOLENDA 
Antoni PIĄTKOWSKI

Członkowie AK i PAP w Inowrocławiu 
aresztowani w październiku - listo* 
padzie 1943r*;rozstrzelani pod 
koniec lipca 1944r. w Żabikowie 
pod Poznaniem
/dokładna lista osób niewiadoma/

Władysław MAuCINIAK 
Czesław GŁODEK 
Maksymilian ŁOŻYNSKI

Członkowie "Szarych Szeregów" 
aresztowani 2*06.194ir.; 
rozstrzelani prawdopodobnie 
w październiku 1944r. w Żabikowie 
pod Poznaniem
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Załącznik 9

LI5JĄ-°EiĄŁ -i-ii—'-——. GO- mężczyźni

1. Kołodziejczak 
Paszota 
Domagalski 
Lorczak 
"Janusz" 
Dziuba 
"Zbigniew"
Koczorowski

i*Bosiacki
Sadowski

LCzołówka AK i PAP w Inowrocławiu 
rozstrzelani pod koniec llpca 1944r. 
/dokładna lista osób niewiadoma/.

• V

2. Maeciniak Władysław
■fc

Głodek Czesław 
Łożyński Maksymilian

czł."Szarych szeregów" rozstrzelany w Poznaniu

«*W-
«»n —
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LICZBA OFIAR NA fSRBNIK INOWROCŁAWIA 
X POWIATU

%

Na terenie powiatu inowrocławskiego liczne egzekucjo 
w latach 1940-1045 pozbawiły życie ponad 300 osób
/Mała encyklopedia Powszechna str* 410/*

V* miejscowym obozie Błonie- Inowrocław w lataoj 1940*1945 
zginęło 429 mieszkańców Inowrooławia.
/Mała encyklopedia Powszechna - str, 410/*

W obozie Jenieokia w Mątwach — Inowrooław zginęło około 
900 Jeńców*

-♦

/Mała Lncyklopedia Powszeclina - sjtr.4 1 0/*
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"KUJAUY OSKAiZAJĄ”

p~  Warto przy pomnieć ki lica pyfr zapisanych w księgach 
miasta Inowrocławia w latach 1939*1945 "I
Do robót fortyfikacyjnych wywieziono 5.400 obywateli *
Do Laosay na roboty wywieziono młoszioży /do 21 lat/ 2.400.
Do lisseszy na roboty wywieziono starszych 2.900 obywateli* 
Wysiedlono do tzw* Geueralgourernement z prawem zabrania 
ze sobą pakunku wagi 25 kg* - 17*760 obywateli*
Wywieziono do obozów koncentracyjnych 760 obywateli*
'Ł tej liczby zostało tam zabitych względnie ztaarło 465 obywateli*
wymordowano na miejscu:• ' » 

na terenie lasów pod Gniewkowem 3*000 obywateli 
na terenie lasów pod Kruszwicą 600 obywateli 
na terenie miasta Inowrocławia 102 obyeateli 
na terenie więzienia w Inowrocławiu $3 obywateli
Łączna iłoić zamordowanych wynosi 4*365 obywateli t. zn, 9% 
całej ludności *”

"Męczeńskim szlakiem Kujaw*

/Jednodniówka Polskiego Związku Zaouodnlego/ 
Inowrocław* dnia 22/23 października 1945r*
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P an i J a n in a  K urek 
u l.S w . Ducha 17 
I now rocław

Szanowna P a n i ,
P rzesy łam  P a n i z a ś w ia d c z e n ie ,  o k tó r e  P a n i p r o s i ł a ,  a  ta k ż e  

b a rd z o  s e rd e c z n e  p o d z ięk o w an ie  za  r e l a c j ę *  P a n i ,  s i o s t r y  Jadw l-y?; 
g t  S ad o w sk ie j i  b r a t a  B ro n is ław a  S adow sk iego , D z lo k u ję  ró w h ież  
za k s ią ż k ę  In o w ro c ław sk i S łow nik  B io g r a f ic z n y ,  kt:>ry w zbogaci 
z b ió r :/ B i b l i o t e k i  F u n d a c j i ,

Z poważaniem  
■Dokument fe  l  i s  tk a  

mgr Ewa Adamczyk

? o r u i ' , d n , 2 l  , 0 4 . 1 9 9 2 r .

L . d s * 4 9 6 / A / 9 2
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FUNDACJA
Archiwum Pjnorikit Armii Kr*jo*a 
ul.W.Garbary 2,tel.65-22-1«( 

3'-1C0 tc r u K i

4237 POM 2001
dz.

Toruń dnia 22 XI 2001 r 

Szanowna Fani
i

Janina Kurek 
ul* Sw* Ducha 
88 -100 Inowrocław

Szanowna Pani
Z serdecznym podziękowaniem za dar pieniężny w wysokości 
50 zł*
Dziękujemy za życzenia i pamięć » życzymy zdrowia i 
pomyślności •

W oczekiwaniu na dalszą 
Pani żyozliwość i współpracę 
pozostaję z wyrazami 
szapwiku i poważania •

Dokumentalista mgr Michał Ojczyk
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FUNDACJA n
\rchiwum Pomorskie Armii Krajowej f \\J
j l.W .G a rb a ry  2 ,te l.65 -22-186 

87-100 TORUŃ

Toruń dnia 25 IV 2001 3?.
Szanowna Pani
Janina Karuk 
ul* Sw* Dacat*
88-100 Inowrocław

Szanowne Paoi 
W imieniu Zarządu Fundacji składam bardzo serdeczne 

podziękowanie za der pieniężny w wysokości 10C z ł #cłcwnie sto*

Przyjeliśrny go z tym większą wdzięcznością ,  gdyż gest  
Pani o d c z y ta l iśm y  nie tylko jako zrozumienie naszych finansowych 
problemów , a l e  ró w n ie ż  jak o  moralna wsparcie naszej d z ia ła ln ośc i*

Dzięki tak iej o i i ^ j o ś c i  Pani możemy gromadzić * arohiwowaó 
materiały historyczna i  wydawać tesiążki *

<Lyczę zdrowia i  p ozostajf 
z wyrazami szacunku i  poważania*

mgr Michał Ojczyk
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F U N D A C J A
ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ 

BjjjjjL ___________ ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK

BIURO FUNDACJI • 87-100 TORUŃ • UL. WIELKIE GARBARY 2 • TEL./FAX (0-56) 65-22-186 
http://www.um.torun.pl/AK, e-mail: AK@um.torun.pl, fapak@wp.pl

K O N T O : W IE L K O P O L S K I B A N K  K R E D Y T O W Y  S A  W  T O R U N IU  •  N R  R A C H U N K U  8 2  1 0 9 0  1 5 0 6  0 0 0 0  0 0 0 0  5 0 0 2  0 2 4 4

J u o ^ ó jl - f | k ? 'Tt
Mit/ Oa, e U  Um,

o ufywei/pu'uu,  e
9Cof/M.Ą

A
Kurek
n h  zś

6 S — i 00 i nowrscś i

¥ Imieniu rani Profesor- Elżbiety Zawackiej i Pani Pres es
mgr- i>oroty Zawackiej -Wakarscy , ■Dara.sc- azistoi. T "r n  T T : “I  Ś2S d. p óiill

n  t —. —.  T *  m  *s «  i ."  ■} -5  *r—- ;-s  .- s w t j- s  Ł A  t  t —- j- ?  —s j —s - j t--- i  3  i  r  i  *

Fłye 13.J 4 C Z- QK.3iZ J 1 s p r O S S ę  rsni « Q pZ_:*iŹS i? 5L a_L i JL ry i;iiy w 1 di.-

ks s pqk.o p n  19g li^yiitsCj x po s 1 s.d.BHY cłi od.sns.cs9ii ̂  d.yp x omów qps.is 

a k t ó w  n a d a ń  stopni wo j s k o w y c h ,  P r s s e l a n e  d o k u m e n t y  z o s t a n ą  

z ł o ż o n e  w  Pani teczce osobowej opatrzonej s y g n a t u r a  

X;205 / 2 0 5 P o m r  D z i ę k u j ę  z a  s p e ł n i e n i e  mojej prośby,

V  z a ł ą c z e n i u  p r z e s y ł a m  d o w ó d  wpłaty.

ł i s B F o . y u Z i i B  p o s d P G W is n ia  i  ż y c s s n iś  z d r o w i  eł OG. Jrdni 

P r o f e s o r  Elśbisty bawacKi8j ,

Z wyrazami szacunku i poi i i .  CŁ i  r r

V> A 'V,

Elśbie i a Sks rska 
dokument a I i s tka
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F U N D A C J A  3̂
ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ 

ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK

BIURO FUNDACJI • 87-100 TORUŃ • UL. WIELKIE GARBARY 2 • TEL. (0-56) 65-22-186 
http://www.um.torun.pl/archAK, e-mail: AK@um.torun.pl, fapak@wp.pl

KONTO: W IELKO PO LSKI BANK KREDYTO W Y SA W TO RUNIU - NR RACHUNKU 82 1090 1506 0000 0000 5002 0244

Toruń 2.02.2005 r.

/ .eU.

*SbM u *̂h'0(/r. /viow.
Su

Pani
Janina Kurek 
ul.św. Ducha 
88-100 Inowrocław

Szanowna Pani Janino !

W imieniu Pani prof. Elżbiety Zawackiej bardzo serdecznie dziękuję za 4 
część „Inowrocławskiego słownika biograficznego”. Sądzę, że posiada dla Pani 
ogromną wartość także z uwagi na znajdujące się biogramy śp. Brata Bronisława 
Sadowskiego i śp. Walter - Małżonka.

Bardzo zależy Pani profesor na współpracy z Panią. Korzystając z okazji, 
proszę o przekazywanie informacji ukazujących się w prasie i mającej związek z 
walką z okupantem i działalnością konspiracyjną.

Łączę bardzo serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku.

0 1 i

Z poważaniem..... ..................................
Elżbieta Skerska dokumentalistka
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F U N D A C J A
ARCHIWUM 1 MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ  

rj] ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK
1__ —-___ I I  ■ I I I  , 1  1

I I l i

i ------------------------------------------------ ------------------------------ :_______________ j
BIURO FUNDACJI • 87-100 TORUŃ • UL. PODMURNA 93 • TEL. (0-56) 65-22-186 

http://www.um.torun.pl/AK, e-mail: AK@um.torun.pl, fapak@wp.pl
KONTO: W IELKOPOLSKI B A N J T '2O0l6Ji,IU ' NR RACHUNKU 82 1090 1506 0000 0000 5002 0244

Szanowni Państwo !

Chociaż jest przykro wracać do smutnych i bolesnych wydarzeń, to 
jednak winni jesteśmy naszym bliskim pamięć. W związku z tym pozwoliłam 
sobie napisać biogram naszej Drogiej Zmarłej śp. Janiny Kurek. Biogram został 
opublikowany w „ Biuletynie”, który przesyłam w załączeniu. Będę 
zobowiązana za wszystkie uzupełnienia dotyczące życia i działalności Zmarłej, 
która była bardzo skromnym człowiekiem i nie zawsze chciała mówić o swoim, 
bardzo oddanym Ojczyźnie, życiu.

Zbiiżąją się Święta i z ich okazji życzę Państwu przede wszystkim
optymizmu.

W imieniu Pani prof. Elżbiety Zawackiej, Zarządu Fundacji i 
pracowników łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku.

Z poważaniem

..... .................................................................

Elżbieta Skerska dokumentałistka

oJj Ati/C

/
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Z żałobnej karty - PROMEMORIA
Z listy osób, które wpisały się w historię inteligencji Inowrocławia odeszła nagle 

w dniu 19 lipca 2006 r. długoletnia nauczycielka polonistka szkół średnich i zawodo
wych w Inowrocławiu

JANINA SADOWSKA-KUREK
Podczas okupacji wojennej wraz z siostrą Jadwigą i bratem Bronisławem brała 

czynny udział w tajnym nauczaniu i konspiracji. Obie z siostrą 7.03.1944 r. zostały 
aresztowane i osadzone w obozie na Błoniach w Inowrocławiu, gdzie wcześniej już 
siedział ich brat (zginął w Żabikowie 29.07.1944 r.). Janina Kurek wraz z siostrą zo
stała przewieziona z obozu na Błoniach do obozu koncentracyjnego w Ravensbriick, 
w którym przebywała do wyzwolenia obozu tj. 1945 r. Była uczestnikiem Wojskowej 
Służby Kobiet, PCK oraz ZWZ-AK ps. Janka".

Po wyzwoleniu wróciła do Inowrocławia, gdzie rozpoczęła pracę w szkole jako na
uczyciel. Wyszła za mąż również za pedagoga Wojciecha Kurka dyr. Szkoły Zawodo
wej w Inowrocławiu. Pomimo umiłowania do dzieci i młodzieży byli małżeństwem bez
dzietnym, więc wraz z mężem całkowicie poświęcili się nauczaniu i wychowaniu mło
dzieży. Odeszła na emeryturę wychowując kilka pokoleń. Do ostatnich dni pozdrawia
li Ją na ulicy i przypominali się byli uczniowie, często już w podeszłym wieku.

Do samego końca żyła bardzo aktywnie. Interesowała się na bieżąco polityką, 
matkowała siostrzeńcom, wcześniej ich wspierała, mobilizowała i służyła radą pod
czas takich przemian jak prywatyzacja.

Brała czynny udział w pielgrzymkach więźniarek z Ravensbruck, była aktywnym 
członkiem Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskiego Armii Krajowej oraz Wojskowej 
Służby Kobiet w Toruniu, odznaczona Krzyżem AK i wieloma medalami w okresie 
pracy nauczycielskiej.

Cześć Jej pamięci! Żegnają PRZYJACIELE
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 
lipca 2006 roku odeszła na wieczną wartę śp.

JANINA  
KUREK

z domu Sadowska, ps. „Janka” 
emerytowana nauczycielka, 

więźniarka obozu 
na „Błoniach” w Inowrocławiu

i obozu koncentracyjnego 
w Ravensbriick, uczestniczka 

WSK - ZWZ - AK

i ?

<*

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie dnia 
22.07.2006 r. o godz. 11.00 w kościele parafii św. 
Krzyża. Po mszy św. nastąpi eksportacja Zmarłej na 
cmentarz parafii Zwiastowania NMP (Matki Boskiej) 
przy ul. Marcinkowskiego w Inowrocławiu.

Pogrążeni w smutku
SIOSTRZENICA i SIOSTRZEŃCY 

z RODZINAMI
^ ^ ( I B S !

ĉ >
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