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TRZEPAŁKOWSKA Czesława, z d. Przybyszewska, II voto Bielecka, ps. 
/Anna”, "Sława" /1906-1992/, kwaterniczka AK, Garn. Toruń

Ur. 4 VII 1906/, w Kowalewie Pom., córka kupca Józefa i Anny z d. 
Piotrowskiej. Ukończyła szkołę średnią oraz kursy handlowe i języków 
obcych. Mąż, Aleksander Trzepałkowski, kpt.Centrum Wyszkolenia Arty
lerii w Toruniu, poległ w 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej.

W czasie okupacji T. została wysiedlona ze swego mieszkania przy 
ul. Warszawskiej 8 m.7 do małego pomieszczenia w tym samym domu. By
ła zatrudniona jako stenotypiśtka w hurtowni żelaza i przyborów sa
nitarnych CB Dietrich i Syn, Toruń-Mokre• Za niestawienie się do pra
cy z powodu choroby została podana przez dyrektora owej hurtowni do 
gestapo za sabotaż. Uniknęła obozu konc., ale została skierowana we 
wrześniu 1944i do pracy w fabryce amunicji "Novella" w Toruniu.

W marcu 1943/została zaprzysiężona przez kmdta Garn. Toruń inż.
O

Bronisława Pietkiewicza ps. "Żbik", "Wiktor" do AK z przydziałem 
do pracy w kwatermistrzostwie. Zadaniem jej było zapewnianie melin 
przybywającym na odprawy sztabowcom AK /płkj( J. Pałubicki, mjr J. Chy> 
liński, kpt,J..Gruss, kpt.T. Zalewski/ oraz udzielanie kwater osobom 
przyprowadzanym osobiście przez kmdta Pietkiewicza. Spotykała się też 
często w mieszkaniu swoich siostrzenic^ Krystyny i Danuty Dąbrowskichn <K|l'ia'-y Su.a-ou-i dU?
również frĝ onkiify AK^ przy ul. Łaziennej 13 II p.j z-»Haliną Krzeszows- 
ką, Janiną Wilanowicz i jej matką Wincentyną Dunin, Zofią Koszucką 
oraz Wandą Ostaszewską. Pomagała także J. Wilanowicz w opiece nad 
znajdującymi się w krytycznej sytuacji rodzinami Akowców.

W lutym 1945, po ucieczce Niemców, T. przypilnowała, aby majątek
firmy CB Dietrich, w której pracowała, nie został rozgrabiony, lecz

X'
dostał się w całości w polskie ręce. 15 XI 1945 została aresztowana 
przez UB w swoim mieszkaniu przy ul. Warszawskiej. Przebywała w wię
zieniu śledczym w Toruniu i Bydgoszczy. Wyrokiem WSR Bydgoszcz z dn. 
27 V 1946^została skazana na 2 lata więzienia, które odbywała w Toru
niu i Fordonie. Okres kary skrócono jej do jednego roku.
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Po wyjściu na wolność pracowała w biurze Zjednoczenia Cukrowniczego. 
Zm. 18 VIII 1992,/w Toruniu.

AP AK, T.: Trzepałkowska Cz., Dąbrowska-Szadkowska K., Krze- 
szowska H.; Zawackalf*Szkice...

Krystyna Podlaszewska
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Trzepałkows&a •  Bielecka Czesława Toruń 3*12* 90
ps."AnnA"

87-1oo Toruń, Warszawska 8 m7

.0 ś w i a d c z e n i e  ś w i  n d k a

1 marce 1943 4o 31 stycznia 1945 
służba w ARMII KRAJOWEJ pa."Anna”

TK 2710827 3o.1. 64 KMMO Toruń

Krystyna Szatkowska z d. Dąbrowska Marii i  Kazimierza
12 marca 22 Toruniufobecnie zamieszkała w Łodi

u^*Przyszkole 15 m. 54

n

AK pa."Zo fia ", którą od 1943-194!
spotykałam u komendanta PodokręgU AK Toruń, Bronisława Pietkiewicza 
psSŻbik" w Toruniu, ul.Warszawska 8, gdzie pełn iła funkcję łączniczki,a  
ja  ps."Anna" byłam kwatermistrzem.

"Zofia"

Została zaprzysiężona jes ien ią  1943 przez Halinę
Krzeszewaką ps."Ludmiła", kierowniczkę referatu Woskowej Służby Kobiet 
Sztabu Komendy Pedolcręgu Poł.Wschodn.Okręgu Pomorskiege AK. Próos w/ir 
funkcji łąezniczci "Zo fia" prowadziła równocześnie szkolenie sanitarne
w sekcjach W.S.K Komendy Garnizonu Toruń

kombatanta
379358 ______ Wo j  ew • ZBOWID w T^onidu2^ .T I I I . 1983r.

/-/Czesława Trzepałkowska -BielecŁ

Za zgodnóńćodpisu t 13
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Nagrody na tej ziemi nie doczekała

ANNA
Urodziła się 4 lipca 1906 

roku w Kowalewie Pomor
skim, w rodzinie kupiec
kiej. Ukończyła szkołę 
średnią i kursy handlowe 
języków obcych. Została 
żoną kpt. Aleksandra 
Trzepałkowskiego z Cen
trum Wyszkolenia Arty
lerii w Toruniu, który już 
we wrześniu 1939 r. poległ 
w Puszczy Kampino - 
skiej.

Po powrocie do Torunia udało 
się Jej uniknąć obozu pracy 
przymusowej gdyż dzięki dobrej 
znajomości języka niemieckiego 
została zatrudniona jako steno- 
typistka w  hurtowni żelaza 
i przyborów sanitarnych CB 
Dietrich i Syn w Toruniu. Jako 
Polka otrzymywała zaledwie jed
ną trzecią część należnej pensji, 
pracując przez 3 lata bez żadne
go urlopu. Zdarzyło się, iż po 
trzech latach nieprzerwanej 
pracy jeden dzień nie stawiła się 
w zakładzie z powodu ataku ka
mieni żółciowych i za to została 
przekazana do Gestapo z oskar
żeniem o sabotaż. Jakimś cu
dem uniknęła Kacetu, tylko 
kamie została skierowana do 
pracy w  fabryce amunicji „No- 
vella" w  Toruniu. Był to już 
wrzesień 1944 roku.

Mimo szalejącego terroru 
i szykan w  zakładzie pracy -

w marcu 1943 wstąpiła do AK 
przyjmując pseudonim „Anna". 
Tylko najbliżsi znali Jej praw
dziwe imię i nazwisko -  Czesła
wa Trzepałkowska., "
_ 0d  chwili złożenia przysięgi 
przed konspiracyjnym Komen
dantem Garnizonu Toruń Armii 
Krajowej -  kpt. Bronisławem 
Pietkiewiczem ps. „Żbik" -  dla 
wszystkich konspiratorów była 
po prostu Anną, a wszystkie Jej 
działania były anonimowe, po
dobnie jak czyny wielu innych 
bohaterskich żołnierzy AK, któ
rzy ginąc nagle od kuli wroga 
nie zdążyli ujawnić swego praw
dziwego imienia i nazwiska, 
a znani są wyłącznie pod swoim 
okupacyjnym pseudonimem.

Anna otrzymała przydział do 
kwatermistrzostwa. Co to wtedy 
oznaczało? A  więc musiała za
pewniać bezpieczne kwatery 
tzw. „meliny" przybywającym na 
odprawę sztabowcom AK, jak: 
płk. Janowi Pałubickiemu -  
Komendantowi AK Okręgu Po
morze, płk. Józefowi Chyliń
skiemu -  szefowi sztabu, mjr. 
Józefowi Grussowi i wielu in
nym znanym wtedy sobie rów
nież z okupacyjnych pseudoni
mów i hasła. Nie było to łatwe 
znaleźć wtedy bezpieczne miej
sce, toteż bardzo często było 
nim Jej własne mieszkanie przy 
ul. Warszawskiej 8 w  domu, na 
którym dziś znajduje się tablica 
pamiątkowa, a w  którym to do

mu podobną funkcję pełniło 
także mieszkanie kpt. Haliny 
Krzeszowskiej ps. „Ludmiła" 
i in. -  Komendantki Wojskowej 
Służby Kobiet Okręgu Pomorze, 
której też podlegała służbowo 
Anna.

W tej niebezpiecznej pracy 
pomagała nieraz Annie Janina 
Wilamowicz ps. „Paskuda". Ale 
były jeszcze i inne zadania do
datkowe, jak opieka nad rodzi
nami akowców, w  ramach któ
rej Anna m. in. opiekowała się 
ciężko chorą na gruźlicę, a znaj
dującą się bez środków do ży- 

-cia, żoną płk. Jana Pałubickie- 
go. Zdobywanie tych środków, 
to także osobny rozdział, a do 
tych wszystkich obowiązków 
dochodziło jeszcze szkolenie sa
nitarne przyszłych sanitariu
szek.

Anna, bezdzietna wdowa po 
żołnierzu Września, wszystkie 
swoje siły i zdolności poświęca

ła pracy konspiracyjnej. Co
dziennie narażała swe życie, ra
tując innych, robiła to anoni
mowo nie myśląc o nagrodach 
czy odznaczeniach. Udało się 
Jej przeżyć okupację.

W dniu 15 listopada 1945 r. 
została aresztowana przez UB 
w  swoim mieszkaniu przy ul. 
Warszawskiej 8. Najpierw zna
lazła się w  więzieniu śledczym 
przy Wałach Sikorskiego w To
runiu, następnie w  ciemnych 
lochach byłego Gestapo w  Byd
goszczy, gdzie wraz z Wandą 
Ostaszewską ps. „Łucja" i Zofią 
Stankiewiczową przebywały ca
ły tydzień. Następnie skierowa
no je  na Wały Jagiellońskie 
w  Bydgoszczy do więzienia, po
tem do Okrąglaka w Toruniu, 
a po rozprawie Sądu Wojskowe
go w dniu 27. V.46 z wyrokiem 
na 2 lata skierowano Annę do 
więzienia w  Fordonie.

Szok aresztowania już po woj
nie i liczne więzienia, przez któ
re przeszła sprawiły, że nie mo
gła Już nigdy pozbyć się uczucia 
krzywdy.

Z ufnością i nadzieją oczeki
wała wyzwolenia. Nie spodzie
wała się uznania ani odznaczeń 
za swoją służbę w czasie okupa
cji, ale też nie spodziewała się 
tego, co Ją spotkało.

Zmarła nagle 18 sierpnia 
1992 r., tak jak sobie życzyła, 
będąc czynną do ostatniej chwi
li i służąc swemu choremu dru
giemu mężowi Marianowi Bie
leckiemu. Przez całe życie służy
ła Ojczyźnie i drugiemu człowie
kowi.

KALINA ANTONOWICZ
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T rzepalkow ska Czesław a z d. Przybyszewska, 
II voto Bielecka, ps. „Anna”, „Sława” (1906- 
-1992), kwaterniczka AK Garn. Toruń.

Urodzona 4 VII 1906 r. w Kowalewie Pom.; 
córka kupca Józefa i Anny z d. Piotrowskiej. 
Ukończyła szkołę średnią oraz kursy handlowe 
i języków obcych. Żona Aleksandra Trzepałko- 
wskiego, oficera Centrum Wyszkolenia Artylerii w 
Toruniu, który poległ podczas kampanii wrześnio
wej 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej.

W czasie okupacji została wysiedlona ze swego 
mieszkania przy ul. Warszawskiej 8 m. 7 do m ałe
go pomieszczenia w tym samym domu. Była za
trudniona jako stenotypistka w hurtowni żelaza i 
przyborów sanitarnych CB Dietrich i Syn, T oruń- 

-M okre. Za niestawienie się do pracy z powodu choroby została podana przez dy
rektora tej hurtowni do gestapo za sabotaż. Uniknęła obozu koncentracyjnego, ale 
została skierowana we wrześniu 1944 r. do pracy w zakładach amunicji w Toruniu.

W marcu 1943 r. została zaprzysiężona do AK przez kmdta Garn. Toruń inż. 
Bronisława Pietkiewicza ps. „Żbik”, „Wiktor” z przydziałem do pracy w kwatermi
strzostwie. Zadaniem jej było zapewnianie „melin” przybywającym na odprawy 
sztabowcom AK (ppłk J. Pałubicki, mjr J. Chyliński, kpt. J. Gruss, kpt. T. Zalewski) 
oraz udzielanie kwater osobom przyprowadzanym osobiście przez kmdta Pietkiewi
cza. Spotykała się też często w mieszkaniu swoich siostrzenic Krystyny i Danuty 
Dąbrowskich, również zaprzysiężonych do AK (przy ul. Łaziennej 13 II p.) z Haliną 
Krzeszowską, Janiną Wilanowicz i jej matką WincerriymPDuTfiń^Żofią Koszucką 
oraz Wandą Ostaszewską. Pomagała także J. Wilanowicz w opiece nad znajdują
cymi się w krytycznej sytuacji rodzinami AK-owców.

W lutym 1945 r., po ucieczce Niemców, Trzepałkowska przypilnowała, aby 
majątek firmy CB Dietrich, w której pracowała, nie został rozgrabiony, lecz dostał 
się w całości w polskie ręce. W dniul5 XI 1945 r. została aresztowana przez UB 
w swoim mieszkaniu przy ul. Warszawskiej. Przebywała w więzieniu śledczym

w Toruniu i Bydgoszczy. Wyrokiem WSR w Bydgoszcz z dnia 27 V 1946 r. została 
skazana na 2 lata więzienia, które odbywała w Toruniu i Fordonie. Okres kary skró
cono jej do jednego roku. Po wyjściu na wolność pracowała w biurze Zjednoczenia 
Cukrowniczego. Zmarła 18 VIII 1992 r. w Toruniu.

AP AK, T.: Dąbrowska-Szadkowska K., Krzeszowską H., Trzepałkowska Cz.; Sł. Konsp.
Pom. cz. 1; Z a w a c k a E., Szkice WSK...

Krystyna Podlaszewska
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V •  Cześć Jej pamięci
Fundacja „A rch iw um  Pom or
skie A rm ii K ra jow ej" zaw iada
m ia o śm ierc i C zesław y Trze- 
pa łkow sk lej-B ieleck iej pseu 
don im  .Anna". U rodziła  s ię  w  
1906 r. w  K ow a lew ie Pom or
skim , była córką  Józefa  1 Anny 
z P iotrow sk ich . Jej m ąż - A le 
ksander T rzepałkow sk l, kpt. 
Centrum  W yszko len ia  A rty lerii 
w  Torun iu , po leg ł w  1939 r. 
w  Puszczy  Kam pinosk iej. D a
rzona pow szechnym  szacu n
kiem  „Anna" zm arła 18 s ie rp 
nia. Jutro ok. godz. 13.30 w  
kościele pw. św. Jakuba od- 

i praw iona zostan ie m sza św., 
skąd orszak  pogrzebow y uda 
się na cm en tarz na Jakubsk lm  
Przedm ieściu
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