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TROICKA Jadwiga z d,Sopoćko, pa "Ciotka" 

ur,27 października 1888 w Koziatynie k.Elkowa,córka pracownika kolejo

wego Leonarda Sopoćki i E »ilii z d#Onichi»owskiej.Z zawodu pracownica 

PKP,od 1322 zamieszkała w Toruniu.Żona af±KWexxxx*wtm8ga Konstantego 

Troickiego,który zginął w 1914 r# wychowała dwóch synów Czesława i Te

odora,była intebsywnie czynna w opiece społecznejg

W cza3 ie okupacji mieszkała w Toruniu ulo%arszawska 8,po opuszczeniu sw< 

go mieszkania przy ul.Mostowej 11 - w związku z poszukiwaniem przez Sel' 

bstachutz jej syna Teodora,który uciekł z więzienia w Bydgoszczy po za- 

areaztowaniu go we wrześniu 1929 za udział w wykryciu przedwojennej dy*< 

wersyjnej bojówki niemieckiej.Teodor m arł na gruźlicę w VII 1910§8yn 

Czesław poległ w wrześniu 1939,

Zaprzysiężona do ZKZ w 1941 r.pełniła funkcję łączniczki Komendy Okrfgu 

Po&orzej w 1943 r , została zamianowana kwat#r*istrzynią 1SK i sekcyjną 

kwaterunkovłO-gospoiarczą#Furikcje te pełniła do likwidacji AK z pełnym 

oddanie«a,Po wojnie zajmuje się p̂rzy wykonywaniu kontynuowanej pracy za- 

wodowej wychowywaniem wnuka a potem,mimo ciężkiej choroby także prawnu- 

ków#Zmarla w To mi ni u 6 . I I  1979
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Jadwiga Glińska, ur.Derucka 
zam.we Wrocławiu,ul. Dworcowa 26ml5

O ś w i a  d c  z e n i e

W czasie okupacji w ramach pracy konspiracyjnej w Wojskowej Służbie 
Kobiet Okręgu Pomorskiego przebywałam 'M.i.n.w miesiącach od kwistniet^l944r. 
do dnia 5 lutego 1945r.również na terenie miasta TORUNIA.
W tym czasie korzystałam z kwatery Komendy Okręgu, zakonspirowanej w miesz 

' kaniu Komendantki WSK p.Haliny Krzeszewskiej, zam.Orlińskiej, przy ul.  
Warszawskiej nr 8 m 3.Pani Jadwiga Troieka, ciocia p.Haliny Orlińskiej
6 ps.Zofia/ pełniła  obowiązki kwatermistrza, intendenta i łącznika WSK.

W okresie szczególnie nasilonej pracy konspiracyjnej t j .w m-cu czerwcu i 
lipcu 1944r. w wyżej wymienionej kwaterze okresowo przebywał o f ice r  sztabu 

xi Okręgu Pomorskiego AK ps . "Michał" -  szef wydziału V łączności konspira
cyjnej, opracowując bądź przygotowując materiały prac konspiracyjnych.
W pracy kancelaryjnej byłam również i ja zatrudniona.
W pierwszych dniach llpca 1944r. miał miejsce wypadek,który dzięki przy
tomności umysłu p, Jadwigi Troiekiekiej oraz j e j  umiejętnej postawie nie 
zakończył się tragicznie. Otóż w godzinach przedpołudnionych, pod kierun
kiem szefa Wydziału V Michała" pisałam na maszynie wytyczne, rozkazy i  po
lecenia Komendy Okręgu przeznaczone dla Komendantów podokręgów, a ponadto 
meldunki do Komendy Głównej AK. Z pokoju,w którym pracowałam z "Michałem'* 
wyszłam na chwilę do łazienki. W tym momencie długi i ostry dzwonek u drz^j 
wejściowych. Drzwi otworzyła p.J.Troieka i usłyszałam głos Niemców, którz; 
przyszli na kontrolę i  przegląd mieszkania. Z łazienki, usytuowanej w po
b liżu  drzwi wejściowych usłyszałam spokojny i rzeczowy głos p.Jadwigi 
Aro ick le j ,  informującej o osobach mieszkających i rozkładzie pokojów.
Pani J.Troieka tak umiejętnie informowała przedstawicieli władzy niemieck- 
k ie j ,  oprowadzając ich przy tym po poszczególnych pokojach mieszkania, że 
pominęła pokój? w którym pracował "Michał^, posiadający przy sobie broń.

Wejście Niemców do tego pokoju byłoby katastrofą-tw konspiracyjną i życiową 
osób znajdujących się w mieszkaniu nr 3 przy u l . Warszawskiej nr 8 w T ę tn i j  
Toruniu.

Mój ps " Maria " 
lC  U  /_/ Maria -  Jadwiga Glińska

Jadwiga Glińska z d.Derucka
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Jadwiga Glińska, ur.Derucka 
zam.we Wrocławiu,ul.Dworcowa 26ml5

O ś w i a d c z e n i *

W  czasie okupacji w ramach pracy konspiracyjnej w Wojskowej Służbie 
j  Kobiet Okręgu Pomorskiego przebywałam Ul.in.w miesiącach od kwitnie 1944r. 

do dnia S lutego 1945r.równleż na terenie miasta TORUNIA*
V tym czasie korzystałam z kwatery Komendy Okręgu, zakonspirowanej w tniesz 
kanlu Komendantki WSK p.Haliny Krzeszewsklej, zam.OrlIńsklej, przy u l, 
Warszawskiej nr 3 a 3.Panl Jadwiga Troieka, ciocia p.Haliny Orlińskiej 
f  ps.Zofia/ pełn iła obowiązki kwatermistrza, Intendenta 1 łącznika WSK.

7 okresie szczególnie nasilonej pracy konspiracyjnej tj.w  ra-cu czerwcu 1 
llpcu 1944r. w wyżej wymienionej kwaterze okresowo przebywał o ficer sztabu 
Okręgu Poborskiego AK ps,"Michał" -  szef wydziału V łączności konspira
cyjnej, opracowując bądź przygotowując materiały prac konspiracyjnych.
W pracy kancelaryjnej byłam również 1 ja zatrudniona.
W pierwszych dni< eh llpca 1944r. miał miejsce wypodek,który dzięki przy
tomności umysłu p, Jadwigi Troickicklej crs*  j e j  umiejątnej postawie nie 
zakończył się  tragooznic. Otóż w godzinach praedpołodnloaych, pod kierun
ki era szefa Wydziału V Michała" pisałam nr maszynie wytyczne, rozkazy 1 po
lecenia Kon̂ endy Okręgu przeznaczone dJ.a Komendantów podokręgów, a ponadto 
meldunki do Komendy Głównej AK. 7, pokoju,* którym pracowałaś z "Miotu*łea" 
wyszłam na chwilę do łazienki. W tym monenoie długi 1 oatry dzwonek u drztj 
wejściowych. Drzwi otworzyła p.J.Troleka 1 usłyszałam głos Niemców, którz; 
przyszli na kontrolę 1 przegiąć mieszkania. Z łazieuki, usytuowanej w po
b liża  drzwi wejściowych usłyszałam spokojny 1 rzeczowy głos p.Jadwigi 
^ro iek ie j, informującej o osobach mieszkających 1 rozkładzie pokojów, 

r '  Pani J.Troioka tak umiejętnie informowała przedstawicieli władzy nlemieofe- 
k ie j, oprowadzając Ich przy tym po poszczególnych pokojooh mieszkania, że 
pominęła pokój *  w którym pracował "Michał/, posiadający przy sobie broń.

Wejście Niemców do tego pokoju byłoby katastrofąłn konspiracyjną i życiową 
osób znajdujących się  w mieszkaniu nr 3 przy ul .Warszawskiej nr 8 w 
Torunia/

Mój ps " JJaria " 
li/HrcAM U  U l< łK  / -/  Maria -  Jadwiga Glińska

Jnduiga G il oska z d.Deruoka
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Wrocław,dnia 26 września 1976r.

/

Proszę wybaczyć ten poufały a w latach okupacji przyjęty zwrot
"Ciociu". Wspominając Panią nie umiem inaczej o Niej myśleć niż

i

jak o Cioci, która tak wspaniale troszczyła się o pisklęta kon
spiracyjne, powierzone Jej opiece. Potra f i ła  Pani, Swoim spokojem, 
życzliwością wytworzyć atmosferę serdeczności rodzinnej a tym 
samym zapewnić poczucie bezpieczeństwa tak niezwykle dla nas £■
"ludzi podziemia" cenne w naszej pracy w latach okupacji. Ilekroć  
wracałam z podróży "służbowych" na ul.Warszawską, miałam uczucie,że 
wracam do domu, że czeka na mnie uśmiechnięta fcw Ciocie Jadzią 
i że już nie bęgę głodna i strwożona a przede wszystkim samotna.

Kochana Ciociu -  Halinka mówiła mi, że zdrowie ostatnio Pani nie 
dopisuje. Pocieszam s ię ,  że szybciej Pani/wyzdrowieje/ wydobrzejeT 
gdy uda si§ załatwić sprawę tej siostry -  opiekimki PCK,

Tal bardzo chciałabym Ciocię zpbaczyć w Nowym Roku, jak już pocie-  
p le je ,  bo teraz szarugi są okropne i jestem od dwóch tygodni bardzo 
p rzez ięb iona .

U mnie w domu nadal choruje moja Mama, która już sobie nie może 
radzić / a Lena, moja s iostra ,  ma wyjątkowo poważne kłopoty ze zdro
wiem. W tych dniach czeka ją  4-ta operacja złamanej njwgi- przed 
trzema laty nogi. Ona bardzo cierpi fizycznie i psychicznie.

Jestem już na przyspieszonej emeryturze -  czas po 40 łatach pracy 
zawodowej czuję się weteranem pracy i życia. No cóż taki nam przy
padł udział. Niczego nie żałuję, tylko są dni wielkiego znużenia 
i zwykłego zmęczenia gdy odczuwam poważny brak energii .  W takich 
chwilach mówię sobie " byle do wiosny" a potem znowu będzie lep ie j .

Kochana Ciociu -  jeszcze raz dziękuję za Jej dobrą opiekę w tamtych 
latach -  przesyłając serdeczne życzenia powrotu do zdrowia i długiej  
lat  spokoju oraz radości życia.

Droga Ciociu Jadziu !

serdeczn ie  całuję
P.S. w załączeniu moje oświadczenie 

jako drugiego świadka.
/-/ Jadzia Glińska
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Wrocław,dnia 26 września 1976r.

Proszę wybaczyć ten poufały a *  latach okupacji przyjęty zwrot 
"Ciociu". Wspominając Panią nie umiem inaczej o N iej myśleć niż

Droga Ciociu Jadziu !

spirocyjne, powierzone Jej opiece. Potrafiła  Pani* Swoim spokojem, 
życzliwością wytworzyć atmosferę serdeczności rodzinnej a tym 
samym zapewnić poczucie bezpieczeństwa tak niezwykle dla nas 4 
"ludzi podziemia" cenne w naszej pracy w latach okupacji. Ilekroć 
wmtfcałara z podróży "służbowych" na ul.Warszawską, miałam uczucie,że 
wracam do domu, że czeka na mnie uśmiechnięta twa-*>» CiociaJadzia 
1 że już nie bęfę głodna 1 strwożona a przede wszystkim samotna.

Kochana Ciociu -  Halinka mówiło mi, że zdrowie ostatnio Pani nie 
dopisuje. Pocieszam s ię , że szybciej Pani/^fya^$»«&£$•/ wy dobrze jeT 
gdy uda slfe załatwić sprawę tej siostry -  oplekinki PCK.

Tat bardzo chciałaby-1} Ciocię zpbaczyć w Nowym Roku, jak już pocie- 
p ie je , be teraz szarugi są okropne 1 jestem od dwóch tygodni bardzo 
przeziębiona.

U mnie w domu nadal etioruje moja Mama, która już sobie nie może 
radzić a Lena, moja s iostra , ma wyjątkowo poważne kłopoty ze zdro
wiem. W tych dniach czeka ją  4-ta  operacje złamanej przed 
trzema laty nogi. Ona bardzo cierp i fizycznie i  psychicznie.

Jestem już na przyspieszonej emeryturze -  czas po 40 latach pracy 
zawodowej czuję się  weteranem pracy 1 życia. No cóż taki nam przy
padł udział. Niczego nie żałuję tylko są dni wielkiego znużenia 
i  zwykłego zmęczenia gdy odczuwam poważny brak energii. W takich 
chwilach mówię sobie " byle do wiosny" a potem znowu będzie le p ie j.

Kochana Ciociu -  jeszcze raz dziękuję za Jej dobrą opiekę w tamtych 
lotach -  przesyłając serdeczne życzenia powrotu do zdrowia i  długich 
la t spokoju oraz radości ży d a .

jak o C ioci, która tat wspaniale troszczyła się  o pisklęta kon-

serdeczn le całuję
S. w załączenia moje oświadczenie 

jako drugiego świadka.
/-/  Jadzia Glińska
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Wrocław,dnia 26 września 1976r

Proszę wybaczyć ten poufały a w latach okupacji przyjęty zwrot 
"Ciociu". Wspominając Panią nie umiem inaczej o Niej myśleć niż

Droga Ciociu Jadziu 1

Jak o Cioci, która tak wspaniale troszczyła się o pisklęta kon
spiracyjne, powierzone Jej opiece. Potrafiła  Pani, Swoim spokojem, 
życzliwością wytworzyć atmosferę serdeczności rodzinnej a tym 

samym zapewnić poczucie bezpieczeństwa tak niezwykle dla nas 4 
"ludzi podziemia" cenne w na3zej pracy w latach okupacji. Ilekroć 

wróeałam z podróży "służbowych" na ul .Warszawską, miałam uczucie,że 
wracam do domu, że czeka na mnie uśmiechnięta Ciocia Ja dzl<i
i że już nie bęgę głodna i  strwożona a przede wszystkim samotna.

Kochana Ciociu - Halinka mówiła mi, że zdrowie ostatnio Pani nie 
dopisuje. Pocieszam się , że szybciej Pani/wyzdrowieje/ wydobrzeje* 

gdy uda sifc załatwić sprawę tej siostry - opiekinki PCK.

Tak bardzo chciałabym Ciocię zpbaczyć w Nowym Roku, jak już pocie- 
p le je , bo teraz szarugi są okropne i  jestem od dwóch tygodni bardzo 
przeziębiłona.

U mnie w doou nadal choruje moja Mama, która już sobie nie może 
radzić a Lena, moja siostra , ma wyjątkowo poważne kłopoty ze zdro
wiem. W tych dniach czeka ją  4-ta operacja złamanej isoglN przed 
trzema laty nogi. Ona bardzo cierpi fizycznie i  psychicznie.

Jestem już na przyspieszonej emeryturze -  czas po 40 latach pracy 
zawodowej czuję się weteranem pracy i  życia. No cóż taki nam przy
padł udział. Niczego nie żałuję tytko są dni wielkiego znużenia 
i zwykłego zmęczenia gdy odczuwam poważny brak energii. W takich 
chwilach mówię sobie " byle do wiosny" a potem znowu będzie lep ie j.

Kochana Ciocia -  jeszcze raz dziękuję za Jej dobrą opiekę w tamtych 
latach -  przesyłając serdeczne życzenia powrotu do zdrowia i  długich 
la t spokoju oraz radości życia.

serdecznJUe całuję
.S. w załączeniu moje oświadczenie 

jako drugiego świadka.
/-/ Jadzia Głińska
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TORutf,
AK - WSK

TROICKA z d. Sopoćko Jadwiga,ps. Ciocia

c.Leonarda i  Emilii Oniehimowskiej
ur, 27,10*1888 Koziatyń,zm, 8..02.I959 Toruń

w 1929 r, przybyła do Torunia,pracowała 
na kolei jako urzędniczka,.

15 *07©1943 r.. wstąpiła do WSK , gdzie 
pełniła funkcje kwatermistrza i łączniczki 
Sztabu okręgu Pomorskiego i Jtodhkręgu Toruńskiegt 
AK . Podlegała kmdtce WSK H,Orlińskiej-Pietkie
wicz, ps, Ludmiła, Zofia i kmdtowi B,Pietkiewiczowi 
ps, Zbik, Po wojnie pracowała na kolei do emery
tury w I958~r.
ost, adres : T.-ń,ul, Warszawska 8/13

źródło :
teczka własna w :

AP Tor. ZW ZBoWiD,spis 4/430

KAPat.'94
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