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- Odpis -

R E L A C J A

Do roku 1939 pełniłem służbę wojskową w 4 Pułkm Lotu 
w Toruniu w charakterze podofic.zaw.w stopniu sierż.adm.W końcu 
września 1939r.pod Warszawą zabrany zostałem do niewoli niemieckiej, 
z której zbiegłem i wróciłem do Torunia.¥ październiku 1939r. 
zostałem aresztowany przez "Gestapo" i po kilku dniach zwolniony.

, W grudniu 1939r.wstąpiłem do organizowanego podziemia "Grunwald", 
lecz wiosną 1940r.nastąpiła "wsypa" i duaą ilość członków areszto
wano i wywieziono do obozów koncentracyjnych.W 1941-42 wstąpiłem do 

vAK. Moim zwierzchnikiem był śp.Rochowiak.Do AK werbowano tylko 
Polaków bez grup niemieckich.Kontaktowałem się z następującymi 

^członkami : śp;Poliyaszekjśp.ppor.rez/Jastak Roman,śp.chor.8 \ 
p Q  Lotna. Joachimiaafe Ignacy,z zawiad. stacji kol.Pawelec (adres 
czynie znany).

Praca nasza polegała na werbowaniu członków,wywiadzie, 
kolportowanie prasy podziemnej,ostrzeganie Polaków od szpicli 
i organizowanie doraźnej pomocy dla członków org-. (pieniędzy,żywności)
- gdyż Polacy otrzymywali najniższe płace zarobkowe i najmniejszy 

■\v przydział kartkowy. Do AK zwerbowałem i złożyli przysięgę: 
tA 1) Kosior Stanisław + 2,śp.sierż.Baranowski %rian +2,śp.kier. 
v parowozu PKP Wysocki Józef +2 członków.Tekst przysięgi otrzymałem 
v>ł ód śp.Polniaszka Ludwika.

Od 1941 do wyzwolenia Torunia pracowałem w niemieckich 
warsztatach samoch.-elektr.jako monter przy wykonywaniu akumulatorów 
samochodowych i radiowych. Tutaj miałem możność uprawiania sabotażu. 
Akumulatory które wykonywałem w większości dla "Wekrmachtu" tak 
zmontowałem,że żywotność ich nie była dłuższa niż 3-tygodnie.Przy 
ładowaniu akumulatorów nie stosowałem przepisów,lecz ładowałem o 
większym amperażu i podwójną ilością godzin,oraz zamiast dolewać do 
akumulatorów wody destylowanej dolewałem kwasu siarkowego - taki 
akumulator szybko wysiadał. Po odbiór akumulatorów dla wojska przy
jeżdżał żołnierz niemiecki (obywatel austriacki) z którym zawarłem 
znajomość i od niego dowiadywałem się o stanie samochodów różnych 
typów,ile wyrusza na front oraz o morałach żołnierzy niemieckich 
którzy przeklinali reżym hitlerowski.Żołnierz ten za uprawiane 
sabotażu został w styczniu 1945r.roztrzelany.Z jednym z naszych 

v członków śp.Trawińskim zmontowaliśmy odbiornik radiowy z którego 
czerpaliśmy wiadomości od aliantów - uzyskane wiadomości polityczne 
jak i o sytuacjach na frontach podawałem członkom i znajomym.
Dużo uzyskanych wiadomości z podsłuchu okazały się również w prasie 
podziemnej.Także wiadomości podawane Polakom - o bombardowaniu 
Hiemiec,klęska na frontach,zamach na Hitlera,wysadzanie mostów 
i torów kolejowych i zamachy na dygnitarzy niemieckich oraz zbli
żającej się klęski Niemiec.

Równocześnie pełniłem funkcję łącznika AK Toruń-Grudziadz 
sk^d przywoziłem zaszyfrowane meldunki od członków:Neumana,Gefcauera, 
i sp. Dąbrowski ego.
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Jako Polak byłem kilkakrotnie wzywany do "SD i Gestapo" 
celem podpisania grupy niemieckiej,za odmowę byłem szykanowany 
a dzieci moje które uczęszczały do początkującej szkoły podstawowej- 
niemieckiej zostały wydalone.Sam udzielałem lekcji czytania i pisania 
w języku polskim toteż :po wyzwoleniu nie mieli trudności przejść 
do klas wyższych.

20.06.70r.

Za zgodność:
N n n p rp o i'*8

9 8 - U H *  # 4  "‘° ..

v  r oi V"6 n  n d

Podpis:
Bąkowski Czesław 

" Osa "

)
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— Odpis - 6

R E L A C J A

Po roku 1939 pełniłem służbę wojskową w 4 PułkA Lotu 
w Toruniu w charakterze podoflc.zaw.w stopniu sierż.adm.W końcu 
września 1939r.pod Warszawą zabrany zostałem do niewoli niemieckiej, 
z której zbiegłem i wróciłem dc Torunia*W październiku 1939r. 
zostałem aresztowany przez "Gestapo" i po kilku dniach zwolniony.
V*1 grudniu 1939r.wstąpiłem do organizowanego podziemia "Grunwald", 
lecz wiosną 194 Or.nastąpiła "wsypa" i dućą ilość członków areszto
wano i wywieziono do obozów koncentracyjnych^ 1941-42 wstąpiłem do 
AK. Moim zwierzchnikiem był śp.Rochowiak.Do AK werbowano tylko 
Polaków bez grap niemieckich.Kontaktowałem alę a następującymi 
członkami: śp.Polniaszek#śp.ppor.rez.Jastak Roman,śp.chor.8 
9 Lotna Joachimiarz Ignacy,z zawiad.stacji kol.Pawelec (adres 
nieznany).

Praca nasza polegała na weî bowaniu członków,wywiadzie, 
kolportowanie prasy podziemnej,ostrzeganie Polaków od szpicli 
i organizowanie doraźnej pomocy dla członków org.(pieniędzy,żywności)
- gdyż Polacy otrzymywali najniższe płace zarobkowe i najmniejszy 
przydział kartkowy. Do AK zwerbowałem i złożyli przysięgę:
1) Kosior Stanisław + 2,śp.sierż.Baranowski Harian +2tsp.kier. 
parowozu PKP Wysocki Józef +2 członków.Tekst przysięgi otrzymałem 
od śp.PoIriaszka ludwika.

Od 1941 do wyzwolenia Torunia pracowałem w niemieckich 
warsztatach samoch.-elektr. jako monter przy wykonywaniu akumulatorów 
samochodowych 1 radiowych. Tutaj miałem możność uprawiania sabotażu. 
Akumulatory które wykonywałem w większości dla "Wehrmachtu" tak 
montowałem, że żywotność ich nie była dłuższa niż 5-tygodnie.Przy 
ładowaniu akumulatorów nie stosowałem przepisów,lecz ładowałem o 
większym amperażu i podwójną ilością godzin,oraz zamiast dolewać do 
akumulatorów wody destylowanej dolewałem kwasu siarkowego - taki 
akumulator szybko wysiadał. Po odbiór akumulatorów dla wojska przy
jeżdżał żołnierz niemiecki (obywatel austriacki) z którym zawarłem 
znajomość i od niego dowiadywałem się o stanie samochodów różnych 
typów,ile wyrusza na front oraz o morałach żołnierzy niemieckich 
którzy przeklinali reżym hitlerowski. Żołniex*z ten za uprawiane 
sabotażu został w styczniu 1945r* ro z trzelany«.Z jednym z naszych 
członków śp.Trawińskim zmontowaliśmy odbiornik radiowy z którego 
czerpaliśmy wiadomości od aliantów - uzyskane wiadomości polityczne 
jak i o sytuacjach na. frontach podawałem członkom i znajomym.
Dużo uzyskanych wiadomości z podsłuchu okazały się również w prasie 
podziemnej.Także wiadomości podawane Polakom - o bombardowaniu 
Memiec,klęska na frontach,zamach na Hitlera,wysadzanie mostów 
i torów kolejowych i zamachy na dygnitarzy niemieckich oraz zbli
żającej się klęski Niemiec.

Równocześnie pełniłem funkcję łącznika AK Toruń-Grudziadz 
skąd przywoziłem zaszyfrowane meldunki od członków:fieumana,Gehauera, 
i śp.Dąbrowskiego.
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Jako Polak byłem kilkakrotnie wzywany do uSD i Gestapow 
celem podpisania grupy niemieckiejt z a  odmowę byłem szykanowany 
a dzieci moje które uczęszczały do początkującej szkoły pod3tawowej~ 
niemieckiej zostały wydalone.Sam udzielałem lekcji czytania i pisania 
w jeżyku polskim tot&i^p© wyzwoleniu nie mieli trudności przejść 
do klas wyższych.

P o d p i s :

Bąkcwski Czesław
« osa "

2 0 , 0 6 . 7 0 r #

Za zgodność:
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£gvvv , ToninBąkowski Czesław - syn: Teodora i * ,
^  Marii, ur.25.11.1903.

Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na sesjj 
wyjazdowej w Toruniu, dnia 29. ma J a  1946 r.;
Aresztowany 26.10.1945; oskarżony z art.l.D.o O.P.i

art.95 i 102 §254 K.K.W.P.
Skazany na 4 lata więzienia.
Od 1942 r należał do organizacji "Administracja Zastę
pcza” ; w sierpniu 1944 przekazany został do A.K.
Przed wojmą, sierżant zawodowy 4.pułk* lata.w Teraniu, 
mdaiał w wejnie 1939 r.
Brał udział w organizacji A.K., mające na celu obale
nie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego,pełnił 
tam funke^e wywiadowcy, m.in. nâ lserenie M.O. do której 
do dala 1*10.194-5 r należał.
Pseudomim "Osa".

» oMX x. Â Ł* - ftvcL<.'v\»V
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