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- Odpis - A R C H I W U M
Elżbiety Zawackiej 

poz. 360)Pom. 
data wpływu:i0)9-78

Relacja uczestniczki walki podziemnej

I, Dane osobiste

1. Janina Wrembel,I voto Mac{tea lińska (od 1939 r.) II voto Żółtowska
2. ur. 16 lipca 1920 r. w Toruniu
3. rodzice Wacław Wrembel i Pelagia z d.Lemańska
4. ojciec znany toruński lekarz
5. wykształcenie średnie,zawód pielęgniarka
6. 87-100 Toruń,ul.Szeroka
II. Okres przedwojenny

1. Kończyła szkołę średnią,przebywała w domu
2. nie należała ani do PWK ani do ZHP

III. Okres okupacji

1. Przez cały okres okupacji przebywała w Toruniu wraz z rodziną.
Do 1941 r.pracowała u ojca lekarza (jako jedyny lekarz laryngo
log w Toruniu miał ogromną praktykę - powyżej 150 nacjentów 
dziennie),potem podjęła pracę w księgarni Westphai&a,później
u krawcowej Szymańskiej (dla uniknięcia wywiezienia na roboty 
do Niemiec).

2. Do pracy konspiracyjnej weszła z namowy p.Zalewskiego i Bara
nowskiego z Aleksandrowa.Ułatwiała ludziom zakonspirowanym 
przyjazdy z Włocławka i Aleksandrowa do Torunia pod pozorem 
wizyt lekarskich u ojca.Przyjeżdżający z Aleksandrowa musieli 
mieć przepustki,bo powiat nieszawski należał do Warthegan.
Takie przepustki 3-dniowe uzyskano w razie przyjazdu do lekarza.
W okresie 1942-45 dwaj panowie z Aleksandrowa przyjeżdżali co 
dwa tygodnie lub częściej.Trzej bracia z Włocławka - Nowotko 
nieco rządziej."As" (Lucjan Żołobiński) z Dobrzynia przyjeżdżał 
bardzo często.(Trzej panowie z Włocławka byli chyba z AL,bo
w 1945 r.odnaleźli się od razu jako pracownicy UrzęduBezpie- 
cze&stwa - jeden z nich pełnił funkcję prokuratora w Bydgoszczy 
do r.1956).Punkt kontaktowy,jaki obsługiwała Janina W.działał 
w ścisłej zależności z punktem kontaktowym i noclegowym u p. 
Graboszowej,która mieszkała o piętro niżej w tej samej kamienicy. 
P.Graboszowa była reichsdeutsch (mąż z Opola)ale Polką gorliwą.
Z dwóch jej syn6w jeden (Wacław)okaleczył się,aby nie pójść 
do wojska -Wermachtu.Studiował rok we Wrocławiu medycynę,w czasie 
wojny nie był w AK. Drugi Jan najpierw pracował w drogerii,potem 
był w Wermachcie,ale na terenie Torunia,należał do AK,pracował 
w gronie kolegów.Będąc żołnierzem,pracował w szpitalu w laborator
ium należącym do Urzędu odpowiadającego San-epidowi„Tam wywoływał 
zdjęcia dla wywiadu.-U p.Graboszowej słuchali radia.
P.Graboszowa ani Janina W.nie były zaprzysiężone.
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Jan Grabosz pod koniec wojny przedostał się do Szwecji,gdzie dotych
czas przebywa.
U p.Graboszowej ukrywało się wielu ludzi,miała dwa pokoiki ukryte,
- jakiś ksiądz Salezjanin,przyprowadzony do Ojca jako pacjent przez 

znajomą rodziny Wremblów,p.Volpe,zamieszkał na kilka tygodni,po 
tym czasie ”odebrała"go p.Volpe do siebie i wkrótce został aresz
towany.

- ukrywał się również p.Rutkowski z Bydgoszczy,do r. 1943 nie meldo
wany

- ukrywał się również p.Szefler,student z Poznania,pochodzący z 
Kamionki k.Torunia (wzmianka o pobycie u p.Graboszowej w jego 
książce "Okupacyjne drogi"1967 r.)

- także p.baranowski
- również p.Szubarga z Grudziądza,gdzie należał do Związku Zacho
dniego i z tego powodu był poszukiwany przez Niemców

U p.Graboszowej był ciągły ruch,który ginął wśród wielkiej liczby 
pacjentów dr Wrembla - przyjeżdżali do niego z całego Pomorza.
Janina W.przypomina sobie udział w akcji pączkowej dla jeńców. 
Wysyłała paczki z lekarstwami,które dostarczały im aptekarki - 
Jadwiga Gołąb (obecnie zdaje się Szubin),Zygadłowicz,Skrzypczak 
Wanda obecnie Gdynia.Również współpracowała z J.Kryszczyńską, 
pamięta,że ta ostatnia przyszła do dr Wrembla po receptę na narko
tyki.
Janina W.wspomina kontakty z Anglikami,których obóz znajdował się 
na Podgórzu (tam jesienią 1939 przebywali jeńcy polscy).Anglicy 
pracowali w Wielkim bunkrze przy Czerwonej Drodze (już nie istnie* 
jący i tam Polki z nimi rozmawiali,podrzucali jedzenie itd.aż sami 
Anglicy któregoś dnia im powiedzieli,że nie mają przychodzić,bo 
to się stało zbyt niebezpieczne.

Relację spisała dnia 4.IX.1978 r.

Elżbieta Zawacka

Za zgodność:

l
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Jan Grafeose pod koniec wojny przedostał się do Szwecji,gdzie dotych
czas przebywa,
U p.Graboszowej ukrywało się wielu ludzi„miała dwa pokoiki ukryte,
* jakiś ksiądz Salezjanlntprzyt?rowadzony do Ojca jako pacjent przez 

znajorną rodziny Wrembl<5w#p«?olpef zamieszkał na kilka tygodni,po 
tym czasie "odebrała 'go p,¥o|>pe do siebie 1 wkrótce został aresz
towany.

- ukrywał się również p.Rutkowski z Bydgoszczy,do r. 1943 nie meldo
wany

- ukrywał się również p,Szefler, student z Poznani a,poc hod zący z . 
kamionki k,Torunia (wzmianka o pobycie u p.Graboszowej w jego 
książce 11 Okupaeyjne drogi "1967 r,}

- także p.^aranpwski
- również p.Szubarga z Grudziądza,gdzie należał do Związku Zacho
dniego i z tego powodu był poszukiwany przez Niemeów

U p,Graboszowej był ciągły ruch,który ginął wśród wielkiej liczby 
pacjentów dr Wrembla - przyjeżdżali do niego z-całego Pomorza*

\
Janina V/.przypomina sobie udział w akcji pączkowej dla jeńców. 
Wysyłała paczki z lekarstwami,które dostarczały im aptekarkl - 
Jadwiga Gołąb (obecnie zdaje się izubin)#Zygadłowlcz,Skrzypczak 
Wanda obecnie Gdynia*Również współpracowała z J.Kryszczyfską, 
pamięta,&• ta ostatnia przyszła do dr Wrembla po receptę na narko
tyki .
Janina W.wspomina kontakty z Anglikami,których obóz znajdował się 
na Podgórzu (tam jesienią 1939 przebywali jeńcy polscy).Anglicy 
pracowali w Wielkim bunkrze przy Czert/onej Drodze (już nie istnieą 
jący i tam Polki z nimi rozmawiali,podrzucali jedzenie itd.aż sami 
Anglicy któregoś dnia im powiedzieli,że nie mają przychodzić,bo 
to się stało zbyt niebezpieczne.

Relację spisała dnia 4,IX.1978 r,

Elżbieta ^awacka

2a zgodno
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- O&yia - A R C H I  W u
Elżbiety Zawackiej 

poz. 360)Pori. 
data wpływu: 10)9-78

Relacja uczestniczki walki podziemnej

I. Dane osobiste

1. Janina WrembelgI voto Madhalińska (od 1939 r.) II voto Żółtowska2. ur. 16 lipca 192-0 r. w Toruniu
3. rodzice Wacław irembel i Pelagia z c?.#Lemi5oka
4. ojciec znany toruński lekarz
5. wykształcenie średnie.zawód pielęgniarka
6. 87-100 Toruń,ul.Szeroka
II. Okres przedwojenny

1. Kończyła szkołę średnią,przebywała w domu
2. nie należała ani do PWK ani do ZHP

III. Okres okupacji

1. Przez cały okres okupacji przebywała w Toruniu wraz z rodziną.
DO 1941 r*pracowała u ojca lekarza (jako jedyny lekarz laryngo
log w Toruniu miał ogromną praktykę - powyżej 150 rac jentów 
dziennie),potem podjęła pracę w księgarni Westpkahta,później 
u krawcowej Szymańskiej (dla uniknięcia wywiezienia na roboty do Niemiec},

2*  Do pracy konspiracyjnej weszła z namowy p.Zalewskiego i bara
nowskiego z Aleksandrowa.Ułatwiała ludziom zakonspirowanym 
przyjazdy z Włocławka i Aleksandrowa do Torunia pod pozorem 
wizyt lekarskich u ojca.Przyjeżdżąjący z Aleksandrowa musieli 
mieć przepustki,bo powiat nieszawski należał do Warthegan.
^akle przepustki 3-dniowe uzyskano w razie przyjazdu do lekarza,
W okresie i942-45 dwaj panowie z Aleksandrowa przyjeżdżali co 
dwa tygodnie lub częściej*Trzej bracia z Włocławka - Nowotko 
nieco rzadziej,"As" (Lucjan Żołoblński) z Dobrzynia przyjeżdżał 
bardzo często,(Trzej panowie z 1łocławka byli chyba z AL,bo 
w 1945 r,odnaleźli się od razu j ko praco nicy Urzędu Bezpie
czeństwa - jeden z nich pełnił funkcję prokuratora w Bydgoszczy 
do r,1956),Punkt kontaktowy,jaki obsługiwała Janina W,działał 
v ścisłej z leżności z punktem kontaktowym i noclegowym u p. 
Graboszowej,która mieszkała o piatro niżej w tej samej kamienicy, 
P.Graboszowa by$# <fa^e#z^o4^§i4l>yDaifcąp&>*4iwą.'
<?oĉ 5?SkaleJwgi^chtu,Studiował rok we Wrocławiu medycynę,w czasie 
wojny nie był w AK, Drugi Jan najpierw pracował w drogerii,potem bv> w Wermachcie,ale na terenie Torunia,należał do AK,pracował 
w gronie kolegów.Bodąc żołnierzem,pracował w espitalu w laborator
ium należący* do Urzędu odpowiadającego San-epidowi.Tam vrywoływaą 
zdj cla dla wywiadu.-U p.Ar boszo ej słuchali radia.
P.Graboszowa ani Janina .nie były zaprzysiężone.
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Z najgłębszym  ta lem  zaw iadam iam y, że w dniu 

s m arca 1991 ro k u  zm arła inagle nasza N ajukochań
sza Siostra

śp. Janina Dzierżysława Wrembel
wielce zasłużony pracow nik to ruńsk iej s ta łb y  zdro
wia, Iktóra swe znoj-ne i  p racow ite życie bez Ireszty 
poświęciła niesieniu ułgl chorym  i cierpiącym . Zo
stała  odznaczona Srebrnym  Krzyżem  Zasługi 1 Od
znaką Wzorowego Pracow nika Służby Zdrowia.

Przyjaciół i Znajom ych prosim y o m odlitwę w Je j 
intencji.

Pogrążeni w sm utku 
B R A C I A

Pogrzeb odbędzie się w dniu 15 m arca  1991 roku o 
godzinie 11.00. Po mszy św iętej w Bazylice Sw. Jana  
— nastąpi odprowadzenie zwłok na cm entarz p a ra 
fialny przy ul. Gałczyńskiego.

13127-g
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