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O D P I S

Mieczysław Bagiński 
ul. Wyspiańskiego

Pieczątka:

Ł R C H I W U M

Elżbiety Zawadzkiej
poz. M - 134
data wpływu IX - 87

Moje wspomnienia z lat konspiracji 
w Armii Krajowej

Przez cały okres okupacji niemieckiej przebywałem na terenie 
m.Torunia,gdzie mieszkałem przed wojną i pracowałem jako dziennikarz.
W pierwszym roku wojny pracowałem jako robotnik w hamburskiej firmie 
budowlanej Robert Kieserlig,która m.i. wykonywała roboty betonowe na 
lotnisku toruńskim'. Z uwagi na dobrą znajomość języka niemieckiego(za 

^  zasów pruskich chodziłem bowiem do gimnazjum niemieckiego w Inowrocławiu) 
zostałem przesunięty z pracy fizycznej do biura firmy. Tam pracowałem 
aż do chwili wyzwoleniartolerowany tam,jako jedyny nieeindoutschowany 
Polak,z uwagi na brak sił biurowych niemieckich.

Moje pierwsze zetknięcie z siecią podziemną A.K* nastąpiło gdzieś 
między pierwszym a drugim rokiem wojny. Zostałem zaprzysiężony w parku 

\j\J miejskim przez nieżyjącego już akowca s.p. Polniaszka.Ze względu na mój 
zawód przedwojenny byłem przewidziany na pełnienie specjalnej fu&cji, 
związany z akcją propagandową. Sprawa wydawania gazetki podziemnej A.K. 
skrystalizowała się dopiero w ostatnim roku wojny. Ukazała się ona w 
trzech lub czterech numerach pod tytułem: " S t a n i c a  N a d b a ł ~  
t y c k a " i była odbijana na powielaczu. Poza redakcją gazetki powie
rzono mi jeszcze specjalne zadanie,mianowicie sporządzanie przeglądu prasy 
niemieckiej ( śledziłem specjalnie odgłosy czasopisma Das" Reich" 
i "V&ilkischer Beebachter"). Tłumaczone na język polski wycinki z prasy 

-A/oddawałem komendantowi A.K,. nieżyjącemu ś)p. SyIwanowi Stankiewiczowi, 
kapitanowi rez. Wogóle w sprawach związanych z moim odcinkiem zadań, 
kontaktowałem się z komendantem garnizonu A.K. Pamiętam o jednym wypadku 
wykorzystania swego miejsca pracy w biurze firmy Kieserling dla celów 
.onspiracyjnych. Otóż komendant Stankiewicz zażądał pewnego dnia ode mnie 
druku jednego czy więcej poświadczenia pracy w tejże firmie. Ponieważ ja 
m.i. prowadziłem tam magazyn druków,mogłem to żądanie komendanta spełnić.

Z zebrań konspiracyjnych utkwiło mi w pamięci zebranie liczniejsze 
w mieszkaniu prywatnym ś.p. Polniaszka przy ul. Słowackiego w pobliżu 

' ul ►Re ja,na którym był obecny pełniący obowiązki podziemneg-o wice-wo jewody 
pomorskiego Rochowiak,który później wpadł w ręce Gestapo i zginął w lochach 
gestapowskich przy ul. Bydgoskiej nr 36,nie wyjawiwszy nikogo ze swoich 
współpracowników.Współpracowałem z nim przed wojną na terenie wydawnictwa 
" Obrony Ludu",mieszczącego się w budynku które dziś zajmuje Pogotowie Ratun
kowe przy ul. Zjednoczenia.Znałem go więc dobrze. Wyraził się on do mnie, 
że chciałby się ze mną spotkać osobno. Do spotkania die doszło z niewiadonych 
mi przyczyn. Męczeńska śmierć tego działacza konspiracyjnego naszego terenu 
nie została dotąd uczczona w żaden zewnętrzny sposób.Nigdzie się o nim nie 
wspomina.

Wiele zdarzeń z życia konspiracyjnego zatarło się już w pamięci. 
Pamiętam tylko o dwóch misjach,zleconych mi do spełnienia poza Toruniem. 
Pewnego dnia wyjechałem do Nieszawy,by wśród tamtejszych znajomych zwerbować 

V V/ kogóś do akcji konspiracyjnej. Był to Tadeusz Laskowski. Gdy z dworca drogą
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polną zbliżałem si^ do miasta,zauważyłem Niemca z opaską i z karabinem 
w ręku. Jak się później okazało,w mieście była jakaś łapanka.Chwila 
wahania mogła być dla mnie zgubna,postanowiłem więc Niemca podejść 
pewnością siebie i tupetem.Podszedłem więc ku niemu pewnym krokiem, 
podniosłem rękę pozdrawiając go po hitlerowsku i zapytałem się nieska
zitelną niemczyzną,gdzie jest rynek.Niemiec wskazał mi grzecznie kierunek 
i przepuścił mnie,pewien,że ma do czynienia z Niemcem.Mogłem więc bez 
przeszkody wykonać polecenie otrzymane przez organizację..

Druga misja była do spełnienia w Bydgoszczy.0 dokładnych szcze*-- 
gółach tego zadania nie mogę sobie przypomnieć.Wiem tylko tyle,że 
miałem coś przekazać osobom pod określonymi adresami. Wiem,że zetknąłem 
się z jakąś Polką,która była służącą u funkcjonariusza niemieckiej 
policji kryminalnej (Krypo),a następnie byłem u jakiejś rodziny polskiej 
zamieszkałej - zdaje się - na Szwederowie. Tę misję wykonałem bez 
żadnych przygód.

W pracy konspiracyjnej stykałem się bezpośrednio z następującymi 
członkami AK(poza komendantem garnizonu A.K.SyIwanem Stankiewiczem;:

Jty - Jaświeckim,pierwszym komisarycznym prezydentem m.Torunia 
V V  - Polniaszkiem Ludwikiem dzisiejszym zast.komentanta M.O.na miasto Toruń 

jJjs/ zetknąłem się również z inspektorem A.K. Patkiewiczem. 
vv Spośrod zwerbowanych w Toruniu człomków przypominam sobie:Edmunda 

Pawlaka,Zbigniewa Bagińskiego i jego siostrę Barbarę oraz Józefa 
Gadomskiego.

Po wyzwoleniu zgłosiłem się do dyspozycji Wydziału Kultury 
i Oświaty Zarządu Miejskiego miasta Torunia,gdzie zająłem się zorganizo
waniem Miejskiej Czytelni przy Książnicy Miejskiej.

Toruń,dnia 5 marca 1970r.

Podpis: 

Mieczysław ^agiński

ps^gofL^ość:

„Archiwum \ \
ui. r ie k c I . V

87 ' LA
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O D P I S

Pieczątka:

2 H C H J W U M

Elśbiety Zawadzkiej
;poz. M - 154
data wpływu II — 87

Moje wspomnienia z lat konspiracji 
w Armii Krajowej

Przez cały okres okupacji niemieckiej przebywałem na terenie 
m.Torunia,gdzie mieszkałem przed wojną i pracowałem jako dziennikarz.
¥ pierwszym roku wojny pracowałem jako robotnik w hamburskiej firmie 
budowlanej Robest Kieaerlig#która m.i. wykonywała roboty betonowe na 
lotnisku toruńskim. Z uwagi na dobrą znajomość języka niemieckiergo(za 
zasów pruskich chodziłem bowiem do gimnazjum niemieckiego w Inowrocławiu) 

zostałem przesunięty z pracy fizycznej do biura firmy. Tam pracowałem 
aż do chwili wyzwolenia,tolerowany tam, jako jedyny nieelndoutschowany 
Polak,z uwagi na brak sił biurowych niemieckich,

Moje pierwsze zetknięcie z siecią podziemną A.K, nastąpiło gdzieś 
między pierwszym a drugim rokiem wojny. Zostałem zaprzysiężony w parku 
miejskim przez nieżyjącego już akowca s*p. Polniaszka.Ze względu na m<5j 
zawód przedwojenny byłem przewidziany na pełnienie specjalnej fukcji* 
związany z akcją propagandową. Sprawa wydawania gazetki podziemnej A.K, 
skrystalizowała się dopiero w ostatnim roku wojny. Ukazała się ona w 
trzech lub czterech numerach pod tytułem t " S t a n i c a  N a d b a ł * 
t y c k a H i była odbijana na powielaczu. Poza redakcją gazetki powie- 
rzono mi jeszcze specjalne zadanietmianowicie sporządzanie przeglądu prasy 
niemieckiej ( śledziłem specjalnie odgłosy czasopisma " Das Raich" 
i "Yojfcłkischer Beebachter"), Tłumaczone na język polski wycinki z prasy 
oddawałem komendantowi A.K* nieżyjącemu ś)p. Stankiewiczowi,
kapitanowi rez* Wogóle w pprawach związanych z moim odcinkiem zadań, 
kontaktowałem się z komendantem garnizonu A.K, Pamiętam o jednym wypadku 
wykorzystania swego miejsca pracy w biurze firmy Kleserling dla celów 
.onspiracyjnych. Otóż komendant Stankiewicz zażądał pewnego dnia ode mnie 
druku jednego czy więcej poświadczenia pracy w tejże firmie* Ponieważ ja 
m.i. prowadziłem tam magazyn druków,mogłam to żądanie komendanta spełnić,

Z zebrań konspiracyjnych utkwiło mi w pamięci zebranie liczniejsze 
w mieszkaniu prywatnym ś.p, Polniaszka przy ul* Słowackiego w pobliżu 
ul,Reja,na którym był obecny pełniący obowiązki podziemnego wice-wojewody 
pomorskiego Rochowiak,który później wpadł w ręce Gestapo i zginął w lochach 
gestapowskich przy ul. Bydgoskiej nr 36,nie wyjawiwszy nikogo ze swoich 
współpracowników,Współpracowałem z nim przed wojną na terenie wydawnictwa 
w Obrony Ludu", mieszcząc ego się w budynku które dzlrf zajmuje Pogotowie Ratun
kowe przy ul. Zjednoczenia.Znałem go więc dobrze. Wyraził się on do mnie* 
źe chciałby się ze mną spotkać osobno. Do spotkania tkke doszło z niewiadonych 
mi przyczyn* Męczeńska śmierć tego działacza konspiracyjnego naszego terenu 
nie została dotąd uczczona w żaden zewnętrzny sposób.Nigdzie się o nim nie 
wspomina.

Wiele zdarzeń z życia konspiracyjnego zatarło się już w pamięci. 
Pamiętam tylko o dwóch misjach,zleconych mi do spełnieaia poza Toruniem. 
Pewnego dnia wyjechałem do Nie3zawy,by wśród tamtejszych znajomych zwerbować 
kogóś do akcji konspiracyjnej. Był to Tadeusz Laskowski, Gdy z dworca drogą

Mieczysław Bagiński 
ul. Wyspiańskiego
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potną zbliżałem aię do miasta,zauważyłem Niemca z opaskę, 1 z karabinem 
w ręku* Jak się później okazało,w mieście była jakaś łapanka• Chwila 
wahania mogła być dla mnie zgubna,postanowiłem więc Hleaca podejść 
pewnością siebie i tupetem*Podszedłem więc ku niemu pewnym krokiem, 
podniosłem rękę pozdrawiając gont po hitlerowska i zapytałem się nieska
zitelną niemczyzną,gdzie jest rynek.Niemiec wakazał mi grzecznie kierunek 
i przepuścił mnie,pewien,że ma do czynienia z Niemcem.Mogłem więc bez 
przeszkody wykonać polecenie otrzymane przez organizację.

Druga misja była do spełnienia w Bydgoszczy*0 dokładnych szczeg-*~<a 
gółach tego zadania nie mogę affcie przypomni e w * »i ess tylko tyle, że 
miałem coś przekazać osobom pod określonymi adresami* Wiemtże zetknąłem 
się z jakąś Polką,która była służącą u funkcjonariusza niemieckiej 
policji kryminalnej (grypo)»a następnie byłem n jakieji rodziny polskiej 
zamieszkałej - zda.je się - na Szwederowie, Tę misję wykonałem bez 
żadnych przygód*

W pracy konspiracyjnej stykałem się bezpośrednio z na atąpuiącymi 
członkami AK(poza komendantem garnAzonu A*£U%l*&nem Stenfci ©wt«raem; *
-  Jo.M ecktm , pierwssym koaiisarycznyis prejŁytientesł m*fonaaia 
~  Polnlaezkiem  ludwikiem d z is ie jszy ®  zaurt #koment&nfca !4* C*na m iasto  Toruń 
zętknąłem s i ę  również; z  ia*poktoK«B A*S« Butkiewiczem*
SJwśrod zwerbowanych v T c n m i u  człomkćw przypominam sobie:Sdmwnda 
Pawlaka,Zbigniewa Bagińskiego i jego siostrę Barbarę oraz Józefa 
Gadomskiego.

Ba wyzwoleniu zgłosiłem się do dyspozycji Wydziału kultury 
i Oświaty Zarządu M e  jakiego miasta Orunia, gdzie zająłem się zorganizo
wania© M e  jakiej Czytelni przy Itelążnicy Miejskiej,

Toruń,dnia 5 marca 19'70r.

Podpis; 

Mieczysław ^agiński

Za zgodność:
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Załącznik

W nawiązaniu do relacji mego męża Mieczysława Bagińskie —  
go ur. 14.4.1902r. w Archiwium Stowrzyszenia Żołnierzy Armi( 
Krajowej Okręgu PQmorskiego,p r a g n ą  podać/następujące uzupeł~ 
nienie. '
Mąż był aresztowany w dniu 27*10.19^5*Proces odbył się 

w czerwcu 19 -̂6r. a wyrok zapadłdnia 22.6.19^6 i brzmiał 
7 lat więzienia, którćji na podstawie amnestiijzostał ułagodź On 
na 3 i pół lat.Rozprawę prowadził ojskowy sąd Rejonowy w "■ 
Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Toruniu. Okres odosobnienia 
mąż odbył Wciężkim więzieniu we Wronkach.W roku 19^-9 wróci^ 
do domu kompletnie wyniszczony i wyczerpany z chorobą 
przewodów pokarmowych.Chorował i leczył się dość długo/ 
starając się jednocześnie_o pracę.Niestety wszystkie możli- 
były przed nim zamknięte.Żaden zakład nie chciał go przy
jąć ,natomiast pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa proponowali 
mu współpracę wformie^zg.łożenia organizacji podziemnej 
i ujawniania im osób^ ^p^godzą si? należeć do organizacji 
Mąż oczywiście takiej haniebnej propozycji nie przyjęły a 
pracę zarobkową musiał przyjąć poza Toruniem z trudnymi 
dojazdami i ‘'
Po Wronkach Do ZBOWIDU nie chciał
wstąpić.Zrobił się zupełnym odludkiem.
Zmarł dnia 20. Stycznia 1978r. ,
Załączam w.ycinek z gazety pomorskiej zjtreścią wyroku.

Czesława Bagińska
To ruń 6.3*19Q$

pis. B. Jagielska
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W nawiązaniu do relacji mego męża Mie zysława Bagińskie - 
go ur. 14.4.l902r. w Arcniwium Stowrzyszenia Żołnierzy Armi, 
Krajowej Okręgu P0morskiego ,pragaa|? podaćjnastępujące uzupeł~ 
nienie. I
Mąż był aresztowany w laiu 27* 10.194i>* Proces odbył się 

w czei*wcu 19^6r. a wyrok zapadłdnia 22.6.19 ,̂6 i brzmiał 
7 lat więzienia, któro na podstawie amnestiiizostał z łagogf:Zć?W 
na 3 i pół lat.Rozprawę prowadził H/ojskowy sad Rejonowy w 
Etydgoszczy na sesji wyjazdowej w Toruniu. Okres odosobnieni* 
mąż odbył wciężkim więzieniu we Wronkach.W roku 19^9 wróci- 
do domu kompletnie wyniszczony i wyczerpany z chorobą 
przewodów pokarmowych.Chorował i leczył się dość długo 
starając się Jednocześnie o pracę.Wiestety wszystkie możli— 
były prze i nim zamknięte.Żaden zakład nie cnciał go przy
jąć ,natomiast pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa proponowali 
mu współpracę wiormie jyjłpżenia organizacji podziemnej 
i ujawniania im osób.yz§odzą się należeć do tej organizacji 
Mąż oczywiście takiej' hanie onej propozycji nie przyjął a 
pracę zarobko ą musiał przyjąć oza Toruniem z trudnymi 
dojazdami i dojściem pieEzbfryu ,
Po Wronkach pozostał mu wielki uraz. Do ZBOWIDU nie chciał 
wstąpić.Zrobił się zupełnym odludkiem.
Zmarł dnia -O. Stycznia 1978x. ,
Załączam w cinek z gazety pomorskiej ztrescią wyro u.

Czesława Bagińska
Ibrtui 6.3.190.

pis. B. Jagielska
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Surowy wym iar kary na członków  A K
Na sesji wyjazdowej w Toruniu przed 

Wojskowym Sądem B<ejonowyrr> w 
Bydgoszczy toczył się przez 5 dni przy 
olbrzymim zainteresowaniu publiczno
ści proces przeciwko 17 członkom n:eie- 
galnej organizacji wojskowej, która nio 
ujawniła się i do października 1945 r. 
wydawała na terenie Torunia i okolicy 
tajną gazetę antyrządową.

Przewód sądowy wykazał w pełni 
winę oskarżonych.

na Daszkiewicza, Stefana Wardeń- 
skiego i Ludwika Polniaszka. Stosun
kowo łagodny wymiar kary zastosowa
no do jedynej oskarżonej — Zofii Bille- 
wicz, którą ze względu na młody wiek 
i stan zdrowia skazano na 2 lata wię
zienia. Sąd uniewinnił Piotra Jaźwiec- 
kiego i Józefa Gadomskiego. (r)

Sąd skazał na karę 10 lat więż enia 
b. komendanta garnizonu AK. na Toruń 
— Sylwana Stankiewicza oraz b. komen
danta AK. z Aleksandrowa Kujawski e- 
2o —. Tadeusza Zalewskiego. Siedem 
lat więzienia otseymał redaktor anty
rządowej gazety „Głos Prawdy“ • Mie
czysław Bagiński. Na 6 lat więzienia 
zasadzono Zbigniewa Wojtczaka 
i Stanisława Kosiora, którzy druko
wali i kolportowali nielegalną pra
sę, oraz Idącego Joachimiaka — 
funkcjonariusza M. O. ma 5 lat. zaś 
Zbigniewa Stankiewicza, byłego funk 
cjonariusza U. B. z Aleksandrowa Ku
jawskiego. Na 4 lata więzienia skazano 
•Tana Strumpfa i Kazimierza Kozianow- 
«kie go — komendantów dzielnicowych 
AK, a na 3 lata Adama Wojtczaka, Ja-

i
I
P
ci
n
lo

m

16



17



18



19



20



„ r

Bagiński Mieczysław ps."Grzmociński" /1902 - 1978/ pracownik wydziału 

propagandy ODR "Zatoka”•

Urodzony 14.XXX IY 1902 w Miechowicacłi,pow.Inowrocław. Syn Józefa i Zofii 

z d.Antczak.wykształcenie średnie.Żonaty od 23.V 1929r.z Czesławą Malak. 

nDo roku 1939 był redaktorem "Sazety Pomorskiej".Mieszkał w Toruniu przy 

ul.Wyspiańskiego 9 m.2.

f czasie okupacji,dobrze znając język niemiecki,pracował w biurze fir

my budowlanej Roberta Kie&serlinga.Od 1943 r.został wprowadzony do władz 

Okręgowej Delegatury przez Piotra Jaźwieckiego.Zorganizował nasłuch ko

munikatów rad«iowych i wydawanie na powielawzu gazetek konspiracyjnych 

"Strażnica Bałtyku”,a przy końcu okupacji "Głos Prawdy".Współpracował 

wówczas z członkiem ODR Ludwikiem Polniaszkiem i Komendantem Garnizonu 

AK Toruń,SyIwanem Stankiewiczem.Do prac wydawniczych wykorzystywał ma

teriały niemieckiej firmy,w której pracował.Zwerbował do pomocy Edmun

da Pawlaka i Józefa Gadomskiego.Zona Bagińskiego,Czesława,wspólnie z 

Zofią Stankiewicz,Polniaszkową i Pobłocką organizowały w końcowych mie

siącach okupacji drużyny sanitarne dla potrzeb Garnizonu AK oraz ich 

szkolenie.

Bezpośrednio po zakończeniu okupacji niemieckiej Mieczysław Bagiński 

został zastępcą komendanta MO miasta Torunia,lecz27 X.1945r.został aresz

towany i w pro«esie Sylwana Stankiewicza skazany na 7 lat więzienia za 

dalsze wydawanie konspiracyjnego "Głosu Prawdy".Na mocy amnestji zwol

niony w 1949r.wrócił z Wronek do Torunia.Po dłuższej chorobie znalazł 

pracę w Zakładach Wikliniarski«ęhastępnie pracował w Miejskim Wydziale 

Kultury i w czytelni miejskiej.Po przejściu na emeryturę zmarł w Toruniu 

20 I 1978r.

AP AE,T.Bagińscy Cz. i M.,Stankiewicz S.,Zalewski T., akta USC 

Toruń,AK na Pomorzu .,.s.87.Sł.Biogr.Konsp.Pom...cz.I s.106

Tadeusz Jaszowski 

Barbara Skrobacka
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lagińaki Mieczysław pa#"Grzmociński" podchorąży plutonowy, fun

kcjonariusz ODR -"Zatoka”, BIP Gar#AK Toruń, urodzony 14#IV#1902 

w Machowicach pow# Inowrocław, syn Józefa - ogrodnika i Zofii 

z d#Antczak#

Przed wojną ukończył studia dziennikarskie Uniwersytetu Poz

nańskiego. W Toruniu pracował jako dziennikarz w gazetach "Obron£ 

Ludu", "Głos Robotnika”, nDzień romorza"#

Zaprzysiężony w 1941 r# przez por# Ludwika Poliniasaka pa#"Or~ 

łowski” -K-dt dzielnicy AK Bydgoskie Przedmieście z przydziałem 

do BIP,

T; tym czasie pracował w firmie budowlanej Roberta Kteserlinga, jako 

zaopatrzeniowiec*

V prowadzony do konspiracyjnej ODR przez Piotra Ja świeckiego, 

ps#"Schmidt" rozpoczął nasłuch komunikatów radiowych, wydawanie 

na powielaczu gazetek konspiracyjnych "Strażnica Bałtycka", a 

przy końcu okupacji "Głos Prawdy" wydawanej przez K-dta gar,Toruń 

kpt#SyIwana Stankiewicza pa,"Butler"#

W/g Tadeusza Zalewskiego ps,"Jur" k-dt Obw.AK Nieszawa w stycz

niu 1945 ostatnią dostawę 40 ega# do Nieszawy przywiózł "Brzoza"* 

Przez cały czes oporządzał przeglądy prasy niemieckiej, tłumaczenia 

przekazywał kpt*"Butlerowi"#

Zwerbował do pracy konspiracyjnej t 
a/ Edmunda Malaka ps#"Zawisza" 

b / Józefa Gadomskiego ps*"Orliński"#

Stykał się bezpośrednio z Bronisławem Pietkiewiczem ps*"*bik"

K-dt podokrę ;u połud.-wachod*, Franciszkiem Rochowiakiem pa*"Za- 

klicki" pełniącym obowiązki podziemnego vice-wojewody pomorskieg©# 

10*1945 został aresztowany przez UB i w procesi® 

k^w-S-rStankiewicza ps*"Butler" skazany na 7 lat więzienia 

Do pracy w konspiracji wciągnął swoją żonę Czesławę ps*"Karo" 

z d#Malak sanitariuszkę i wywiadowcę K-dy Gar#AK Toruń#

Czesława i Mieczysław Bagińscy ślub zawarli w 1929 r# w Toruniu,

Po wojnie 27*10*1945 zo3tał aresztowany przez UB i w procesie 

Kpt* S#Stankiewicza ps#”Butler” skazany na 7 lat więzienia, osa

dzony we Wronkach# Na podstawie amnestii zwolniony 1949 wraca do 

Torunia, chorował, wreszcie znalazł p'?aoę w Zakładzie r ikliniara

ić im#

Zmarł 20,1*1978 r#

Teczka APAK Cz#M#Bagińscy, L*Stankiewicz, T*Zalewski

Armia Krajowa na Pomorzu, a*87, Słownik feingraficzny konspiracji 
pomorskiej, cz*1. a#106

Opr# B#Skrobacka 22



Bagiński Mieczysław przybr. nazw. „Grzmociński”,
(1902-1978), funkcjonariusz Wydz. Propagandy 
ODR „Zatoka” i BIP Kmdy Gam. AK Toruń. Uro
dzony 14IV 1902 r. w Miechowicach pow; Inowro
cław; syn Józefa z zawodu ogrodnika i Zofii z d.
Antczak. Po uzyskaniu matury w gimnazjum w Ino
wrocławiu ukończył studia dziennikarskie na Uni
wersytecie Poznańskim. Odbył służbę wojskową w 
st. plut. podch. rezerwy. W 1926 r. przyjechał do 
Torunia i rozpoczął tu pracę jako dziennikarz gazet 
„Obrona Ludu” i „Głos Robotnika”. W 1929 r. oże
nił się z Czesławą Malak. W czasie okupacji praco
wał (jako zaopatrzeniowiec) w biurze firmy budow
lanej Roberta Kieserlinga. Do konspiracji wprowa
dzony został w 1941 r. przez Piotra Jaźwieckiego 
ps. „Schmidt” -  szefa wywiadu Gam. ZWZ-AK Toruń, związanego też z ODR. Zaprzy
siężony przez por. Ludwika Polniaszka przybr. nazw. „Orłowski” -  członka ODR i kmdta 
dzielnicy Bydgoskie Przedmieście tegoż Garnizonu. Utrzymywał z nim stały kontakt, 
podobnie jak z Józefem Sliwowskim ps. „Skrzat” z grupy wywiadowczej AK i również 
powiązanym z ODR. (Spotkania ich odbywały się w mieszkaniu Bagińskiego przy ul. 
Koszarowej 33). Bezpośrednie kontakty miał też z Bronisławem Pietkiewiczem ps. 
„Żbik” -  kmtem Insp. Toruń i Podokręgu Płd-Wschodniego Okr. AK Pomorze oraz 
Franciszkiem Rochowiakiem, przybr. nazw. „Zaklicki” — kier. Ekspozytury Urzędu 
Delegata Okręgu Pomorze. Od niego otrzymywał pieniądze na samopomoc społecznąi 
prasę BIP, dostarczanąz Warszawy: „Rzeczpospolita Polska”, „Zachodnie Ziemie Rze
czypospolitej”, „Zachodnia Straż Rzeczypospolitej”. Znając bardzo dobrze język nie
miecki sporządzał na potrzeby ODR i BIP przeglądy prasy niemieckiej „Das Reich”, 
„Volkischer Beobachter” i prowadził nasłuch radiowy. Wykonywał też na powielaczu 
biuletyny i wydał kilka numerów gazetki konspiracyjnej „Strażnica Bałtycka” (3 lub 4 
numery). Od listopada 1944r. wspólnie z Sylwanem Stankiewiczem ps. „Butler” -w te
dy kmdtem Gam. Toruń, (którego był od tej daty podwładnym) oraz Zofią Bilewicz, 
Adamem i Zbigniewem Wojtczakami, Stanisławem Kosiorem i Zdzisławem Rajpoldem 
redagował gazetkę konspiracyjną „Głos Prawdy”. Rozprowadzał ją  na terenie Torunia, 
Lipna i Nieszawy we współpracy z Tadeuszem Laskowskim. Do wszystkich prac wy
dawniczych „organizował” materiały piśmiennicze i przybory drukarskie w firmie, w 
której pracował. Zdobył też na użytek ludzi z konspiracji kilka druków poświadczenia 
pracy w tejże firmie. Utrzymywał ponadto kontakt z Józefem Kozłowskim, wywiezio
nym z Torunia na roboty w okolicy Golubia-Dobrzynia, później do Gdyni-Rumi, od 
którego otrzymywał informacje wywiadowcze o budowie fortyfikacji i schronów, roz
budowie fabryki amunicji. Zwerbował też do konspiracji swojego brata Zbigniewa Ba
gińskiego, swoją żonę Czesławę, jej brata Edmunda Malaka i Józefa Gadomskiego oraz 
Tadeusza Szarkowskiego z Nieszawy. Bezpośrednio po ustąpieniu Niemców w lutym 
1945 r. z Torunia, na polecenie władz ODR, organizował wspólnie z L. Polniaszkiem 
Milicję Obywatelską pełniąc przez kilka miesięcy funkcję z-cy kmdta Miasta. Następ
nie pracował w Książnicy Miejskiej. W dniu 27 X 1945 r. został aresztowany przez UB 
i w grupowym procesie żołnierzy AK z Torunia skazany przez Wojskowy Sąd Rejono

wy w Bydgoszczy w dn. 22 V I1946 r. na 7 lat więzienia pod głównym zarzutem dalsze
go konspiracyjnego wydawania „Głosu Prawdy”. Więzienie odbywał we Wronkach, 
skąd na mocy amnestii został zwolniony w 1949 r. Ciężko chory wrócił do Torunia, 
gdzie starał się o pracę (bezskutecznie z powodu odmowy współpracy z UB, mającej 
polegać na fikcyjnym założeniu tajnej organizacji ułatwiającej wykrywanie ludzi zwią
zanych z konspiracją). Z trudem w końcu uzyskał pracę poza Toruniem, następnie (na 
krótko) w Miejskim Wydziale Kultury jako organizator Miejskiej Czytelni przy Książ
nicy Miejskiej w Toruniu, później w Zakładach Wikliniarskich, gdzie pracował do eme
rytury. Odmówił wstąpienia do ZBOWiD-u. Zmarł 20 1 1978 r.

Żona Czesława ps. ,Karo” pełniła funkcję sanitariuszki i wywiadowczym Kmdy 
Gam. AK Toruń. Wspólnie z Zofią Stankiewicz, Marią Polniaszkową i Pobłocką orga
nizowała w końcowych miesiącach okupacji drużyny sanitarne dla potrzeb Gam. AK i 
prowadziła ich szkolenie. Kolportowała również „Głos Prawdy”.

AP AK, Kartoteka Insp. Toruń, T.: Bagińska Cz., Bagiński M., Stankiewicz S., Zalewski T.;
Akta USC Toruń; AK na Pomorzu..., (tu mylnie imię Zbigniew).

_ . __  Anna Zakrzewska 23
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+ + - 1
^Torsicr •— ai f r y
UhAiźiSitAti - podcii* plut. ' 6

ur#H.IT*1902r. w Macfcowicaoii pcw, Inowrocław
ajm JósMa i Zofii z d o m  Antczak________________________

Do wybueim wojny pracuj o w Gazecie Pomorskiej jako red. 
— w konspiracji od 1943r* w Toruniu, sw arb cwany przez 
|jóźwieckiego do AZ , pracuje jako referent be spiecze
sz ństwa na por* Tarmio Kontakt tylko z "Mogiłą"
i Jóźwieckim, Ptaca polega na wywiadzio w administracji 
niemieckiej , czy ktoś z konspiracji ma być aresztowany 
przez 3e-po W 1944r. przechodzi do AK •
Od jesieni 1944 "Mogiła” poleca mu przeglądać prasę 
niemiecka i zdawać raporty .
V dalszych zeznaniach tw ierdzi ,  że  jest redaktorem 
pisma Stra&niea Bałtyku1
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Bagiński Mieczysław Toruń^AK" 1
zamieszkały w Toruniu, aresztowany 
dni<i 27.10.19^5 r.

Oskarżony z art. 1. dekretu PKWN:

objął stanowisko redaktora nielegalnej gazetki 
"Głos Prawdy"; redagował 5 jejjnumerów, z których 
cztery zostały rozkolportowane; ostani numer 
zredagowany był we wrześniu 194-5r.; gazetka za
wierała artykuły antypaństwowe i antyradzieckie-

skazany przez Wojskowy bąd .Rejonowy w Bydgoszczy 
dnia 22.06.194-6 r. na 7 lat więzienia.

Podstawa informacji: pismo w sprawie Rewizji 
Nadzwyczajnej z dnia 22.10.1990r.-

Archiwum Fundacji.

L.Stan.
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A l

BAGIHSKI MIECZYSŁAW ps . "Grzmot-Grzmociński " Uia**

Alt

Redagował podziemne wydawnictwo "Strażnica Bałtyku".

2r. : B .Chrzanowski, Konspiracja rządu RP w regionie 

nadbałtyckim (1939-1945), [w:] Walka podziemna,.., 

s.133.
MGr‘1994
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