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1 o Pea-na nazwa istnie jąeej organizacji Eucau Oporu. \JUxhĄ*~i

â .GłtUNi/AIiD, b/.IOlthlNDA OBEOfiCth? POLSKI, c/.POLSKA ARMIA 

PO./dTAfiCZA i P.A.L., d/.ARMlA KttAJG./A

2. Komu podlegała orgimizacja? C&kMtfC;l

0 Początkowo w -o^cu 1959 komendantem "Grunwaldu" był mjr Cyrkiewiez
! /

^  przybyły z Warszawy. Z miejsowychspor,Tycner, por.Dałkowski, 

por.Włodarczyk, z cywilnyen r~uaktor Wacław Ciesielski i Antoni

«g| Antczak* G e ^ W * .  p

Wiosną 1940 r. po wyjaździe mjra Cyrklewicza do Warszawy komenda^
••

yp tem tył por.Walerian Mańkowski, któ_ebo znałem od roku 1920 z by

łego 63 pp w Toruniu, Służbę sanitarną powierzono por. lek med.i
{r Marianowi Żurawskiemu, obecnie płk lekarz w Toruniu. Poza tym
’ />!) v 1/

parni itam nazwiska: ppor.Władysław Urbaniak, Wiesław Stremlau,
C p  v /  V /  \ l.

Tanaś i Adam PrzybyłaWiesław Stremlau obecnie dyrektor Włocławs
ki/’ ' . t-

kich Zakładów Budownictwa, AcUua Przybyła w Toruńskim Przedsiębiorą

stwie Budownictwa Ogólnego. Osobiści3 objqłcm obowiązki dowódcy 
Łączności na garnizon toruński i tylko wyłącznie tym zagadnieniem 

zajmowałem się do końca okupacji zgodnie z instrukcją otrzymaną 

jeszcze w niwwoli w Skierniewicach od emisarjuoza z Warszawy po

przez mjr Kochańskiego, zastępcę dowódcy -Łączności b. wArmii 

Pomorze". ^

3. J,.Ld- otoos azlaż a a :a 1 ej dsia.ania.

L
Wiadomo mi, że mjr Cyrklewiez przebywając w .arszawie dla wzmoc- 

t' nienia "Grunwaldu" zgłosił w imieniu swej organizacji akces do 

Komendy Obrońców Polski. Bliższych danych podać nie mogę.

Pierwszy cios doTumcyk: "Grunwald" w listopadzie 1S40 r» Zos- 

ij. tali przez Gestapo aresztowani i osadzeni w Stutthofie:Mańkowskir
■Ił) V \f v v v \

Urbaniak, Tanaś, /łodarczyk, Ciesielski, Dałkowski i inni. Dokład- 

,  ̂nie ilości aresztowany cli przez Gestapo pod^ó nie mogę. Dalsze cis* 

jpauły na "Grunwald” w baruzo krótkim czasie. Zostu.1,1 aresztowani
■ ^  1/ \y

otremj&u, Przybiła, por. Piątkowski, Lendzion, Bołtuęi wa, chor. 

Itiin^wyn4 sierż • Sikorski, st. sierż .D^rua, ppor • Garinger, st
Ir

ogniom.Ignas^ak, .iiachoa i wielu innych kolegów. ZapomMałem .zupo- 

nie o chor. Prsiaclszku Chojecicia, Wysockim Bolesławie, Stańczyku
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Franciszku, Sasie imię nieznane, tfiadomo mi również o aresztowaniu

M V
i | adwokata Aleks ndra Brońskiego, zamieszkałego w Toruniu przy ul.

A&: Zamenhofa oraz kol. Biernackiej /imię zapozoniałem/ z Batalionu Śmierci 

Aresztowania członków "Grunwaldu trwały nadal tak, że stany liczeb- 

,m ne -'Grunwaldu*' znacznie zmalały. Było mi wiadome również, że sporo z 

pozostałych iaałakśst członków, tak Grunwaldu jak również i Komendy 

Obrońców Polski włączyło się do nowoutworzonej organizacji Polskiej 

Armii Powstania, która później połączyła się z Polską Armią Ludową. 

Mo&ło to być w XI połowie 1941 r. lub później.

Ha powyższym kończę, gdyś nie wchodziłem w szczegóły zdaniem moim- 

- bardzo zagmatwanej sprawy podziemia, która pochłonęła tak liczne 

ofiary. Tą sprawę pozostawiam do ocyny historykom. Stwierdzam, że z 

aktywnych członków podziemia tylko barazo znikomy odsetek angażuje się 

w rozpracowaniu "Ruchu Oporu". Dlaczego tak jest? Ha to szukam odpowie

dzi.

Ad 4,5,6,7,6 i 9 postaram się możliwie szczegółowo określić mój resort 

jako dowódca łączności.

Do obowiązków maich należało szczegółowe rozeznanie i zorganizowani* 

sieci łączności technicznej w Toruniu. Hic przedstawiiio to dla mnie 

szczególnych trudności, gdy.., byłem a o tego zadania od dnia 5.XI.1920r. 

do ania mobilizacji tj. 23*XHI.39r0 dobrze przy^oto /any pełniąc służ

bę w tfojskach Łączności w charakterze podoiicera zawodowego. Tej służ

bie poś./ięciłea wszystkie moje siły, zapał i energię, jednym słowem acsc 

wszystko to, na co mnie było stać. W tym miejscu muszę naam enić, że $, 

jestem rodowitym torunianinem. Mam poza sobą uaział w strajku szkolnym 

w 1906 r. Kależąłem od 1911 do wybuchu wojny pierwszej światowej 1914r 

do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Toruniu, przy którym istaniały 

Polowe urużyny okolę. Jai:o poddany pruski zostałem powołany do czyn

nej służby wojskowej 1oXl2l915 r. biorąc udziuł w dział.jiiach wojen

nych na froncie wschodnim i zachodnim do czaou zawieszenia broni 1918. 

Po po./rocie do Torunia brałem nadal udział w ćwiczeniach gimnastycz

nych w "Sokole" wstępując z miejsca do Tajnej Organizacji ./ojskowej 

Pomoi-za. Z tego okresu posi^uam krzyż 0„><.P. 191t> - 1920. Ponieważ 

widoki na zbrojne powstanie na Pomorzu były coraz nikłejsze przekro

ją czyłcm z kilkoma druhami z "Sokoła" oraz z kolegą Józefem Dąbrowskim
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kordon pri^ko~pylakSl pod UłbtaEaa nad Drwęcą* Dala 19*7*1919 r* tyliśmy 

Juś. w l « ^ u  IbJUMjei aa •tłoeta^cu* dole*^ a«$4 J*D# alei ato& ^/o^enny 

jako drucik i atonia i uior&uata pod0har<*ia£0, 2oa*oł dalftfpttEuyr do Oiicea 

afcio^ Js&tfy rfojakowej 3ącga».ici w jSo^ratt* któarą ukołkcayi krótko przed 

wkroazaalm •Ô OA - o i^ i o a  do *, oaodai* « .ikśu*X kowla^i, k td re j
przewodniczy* kapit;m iorygikucji klokoaadro*#iaz* Zadaniom tej Honis^i 

było protokólarne przejfCi* wojaka««j aioci toXofoal8S.no £ kublcwej pod- 

zio**no;| a Toruniu. i»i®4 ta kączyka oaa/otkie iUrigr i aaooaianlA fortyiiki 

cyjao łącznie ze aos/etkinl ooluktuai ffo^akosi^mi i Urzędem iłoczt ow,,u,

V PodciłOŁ-c^/ J^Dąbrowitjti posiadający isówozaa y-lctni otaź *o4okony tył 

pierwszym i)-*eą Oadaiaku WojsJc ̂ czaoóoi* 4/k to pluton tolegraffiaany -

• Ipk&lny w 2 oraniu* tfooiadaa a to^o aJccwu zdacie paŁiiąWwo, Do togo 

plutona jprzeaiaaiooo imle o&oko ;>*XXX* 1320 r*t & któryia ułu d y t a  do sty

czniu 13£> r* # tej ^auaoatoa ty£ również aaoftanik cywilny £oastanty 

*arteo*SMci jauso speejallota tt&oii podei&jny ca# « V a  ezaaio zapozn^-kan 

s&v' dokładnie se ms&mtk&ML ooottfttf&tfeal konplatncj podziatałs^ aioei 

ka&loMf®4* Uci otyozaia 1i*23 r* do ku. on ii^ca 1J24 r* Uyłen *7 ...adrza 0 Ba« 

ona £oŁ«grau?lea&0£j{»9 a od 1 oiorptiia Iy24 r* do 12^0 r* * i* KompaniX 

jatealno^ .jącano^ci w tgnu iom/eh asaa-^atach ijog&bfou<akit,fflj rasea & plu-
«

toneia ł olo^a^icag,/ a»aołgU.n̂ ja» S tych koaaamcii mi&4ciku róurdot 

centrala t^lBkOnlozafc, poo*ątka«v; iór-acana, a pó^aicj centrala 9*0*K«S£ 

VXlI-OA#i:00 «)MMaM»* 0 Keeponda dz olna ̂ ącsaofeoi ozkwiika Jrand/datów 

na pwuoiloerów £qzv*.'*$ k^Muauóai *? rocznie a.;a kura^ po 5 aJLoalycy, 
od 1 wzeaaiu do 51 a taczała dla pieoiiot*, uapwr£« i lofcaifcósr, a od 1 lu

tego ao 210 azerwea dla ar *ylerXa. i aa»/alcrll* Jtaotigruaci pochodzili z 

jednostek o*k« VXIXf1tf£yw* *&ecdoty U#K*I\f oraz nicic*ćrych jodnoutok 

z ^aruaa oo^owouatws óx*^aio^o. ./ r* 19>0 przu^loaioBo a laisapaalę dzkol- 

ną ^osnaści tfo lortu S T U  tj* Żjidisaklc^o X a to z u»o^l na to, te » 

tjia kmpJLaiUiie aaujdotłalj yi^ obtlokty iaa aagtt^ny Hi .oi>” oar«a aa ata 

omj£. aXu. /iai^oi paaatowjoh*
2 ;j --X«ai^/ch aieai fcogĝ /si>ftXio«y pudcaas woaslki cii

4»ioa« . w «w^al« w a» pouo^aa aojeai^/cłi, o r t j L z o * ^ c h  pra&a
Za^pakiurat <>u* -*icLo»aiLLô o* -«otnjJ^aeu^obnuora. i  ^^a**kart.i<A/a ..ie
@o* »» 1-j2ti r* dttJU£ia»#aiw a*ii© do o^osa ao. aicŁ t̂so i?*..*>.* w Oorc^JLo po 
K oso ior^aą faka in s tru k to ra  aL%eaaoSci /Ł&*o to w osu.;io przerwy mt^ac/j 
no^/# 6



[ r f j s w * .  po.

ci do obosn P* '• w *lonlu B-i i o.r.wi'4u* Ko^asdfcatoŁ ol>~~u b/Jt kpt*ltu^kl 
-—  -  . . . .  . — ■— ■ -  i 1 " -  — • ' * ,.

a OmoalE^toa* te .i 6 w t ju  jadna lo»apa;,ia £jaa oidLcli kole—
Szkolenie l*udo#3 H a l l  t:-lt8i.anic^nlf,ch palonych, doSu*-

oz*:ul* ii% uo linii stsay «h| obiilu^ fc%asnia 1 aparatów tale., aalesiweb j 

# 0 1 3 itt&tanisr* urolBveh ttozii- dse/<* ~ur& 8ak.4c£Ofl0 pni«& plano.?ar\ym 

Łei Jjoea ok» Vj •* 20 sierpnia 125S r*

~ili»jgroó fcr^l«u udal.Jt w i^dLeataiach tertuo.-g ak akok^ dsttóJbu Ceno-* 

ralae^jo. I dfae&K okras riObillsMiddi o&ólu&4 w raka 1i0 2« J>1&  nasiej 

4©dawu«kl 13 kaap* dtuc^ ^ 4  lige&ao^ol . W  dsi^* 22*VUX*1939r* 

KoŁipaoia 'Ul otałUpitffa-^ oztab ^r*«ll *oj*ur.se*
~r / ^-yool^waalu Ajc& H  ^oaaar&a doł^i^l al| «e «l<>cl&?ku do

aa a %aa»franty Jfaa?ko«»ki i posootg£. pod m*ft% ©pilicą do dxu 18*21 po- 

v/ •aiadĄjf X>o *■«& .-. kaie JL Iłowu ;tiiJU ?ea .••aa Saajtaaty 3orku.?aki po pos#— 

rucie  do 2 ..iunia aoafcak pocią^iiy ty  w skitruktserae pracownika cywilnego 
dv prac :?/W oeafcrali* kfcdr̂ , okapaafc ąykojr;ayat*:£ jaku w^zek łączności 

w 2oruoiu*

3 Powoli po'«jfuclł«3Si do 2oa.*unia pod noaioo pa^d^ia.jrnlka 1939 r. i iu 

^  jfiąpftłflBB pata*ourtf kua.*-dci « oo«k «^orko«/a.Jua« koasakt tea tanaił 06 do 

v//i;./olaiLia -  z Tiyjątfciaa okraju £ie&0 aa’oaiił»y>/ciU-a prc&& gpotapo * liotfr 

padzie. 1^41 r« oraz jdy i^/kua pod ^cJUiłyut doz^roa o^^aoó•/ boapieciioiia—  

Ŷii# 0b*JCc8ł-V»AW  SoBko^aki naieża.: róuaieiB uo iV**P«/±)»a#,k# pooiadał

Jako nriodalani w o w j m u u  oaart^&o. U U w g  ooób nn|n^ ^

świik.NAUM i*ie4wJLad6iadtii do lacka wpcru pOv*_. imiIo tyła só£i- •

tta 1  .»u-*u<Łtł od \j — k5» o&oo* 2. 8(jj jUcsiiiii jyjLu iiiuójucsiiî  aię ^r v̂r*1 ki 

z t*rap/ pftftfeiikkjiłi* p©ule&£,/ea loa/a ao«ća<HMi *r ulis^ou pra/dsiclonycii 

Iza rujwiauw. « i*jt£3ujr'iatu./f kwSki^ m l i  ^aa^aatatu. w o koąp« askoliaoj 

iąaińjaouui « -uauuLo wd 1 ^ 4  —  1&3i> x# tal ujma po iiilka, ^tórąy jaoglitiy 

ouuac udia^l źiyaMteiAojL -ii-wOjL od lok  i*ó*i£**r aa &a*m0«i.s»
&o pjf&y ok akoJacSi poj§o£ita4%  różnlos iul-dsiy planu;!

gtMcaiw^ a a a.-ojl* x’̂r « <^aaoji ▲oraois OiOi^^a* atka£<^2 iirO'.i.:..a'i± 

«(yoiałkuiSjfCiuL Oi...,̂j 1  kut=fuptiJLĄ/juJL oa£o a'&Q£ urzt(o20; '.io o-csi

i.r.al jr jk^«wp^a«„i#. J o a a & ^ d w lat^-n lOMap ̂igwi-iir- :jogiaŁT̂ ł-i

«-K-> I pO ił«#Olal\«uJUi iAilu m̂.'mOS jwOiwwta.. A**aH Ul3i5ir»/OiAw4 ®* P K ^

V ®v,4 P • -ocyf ob« / w i k » H o £ k o > ^ u £ l e ^ j o  i uê >> oka c#kwik6wf HucIha ar * 
Al P  ^ 7

—  b ^ c  p«raco«£ii>vi.cOk tc-<ŁJii-*a^n « -<a4i»kov#̂ sx. iioj*iiie Z.xft^a I3udj./1 _ ....*•7



-fcratoT' takowym & Toruniu prsy*;tjąpiłen natv. cbzaiaat ao a .u n l. -ia uaatco-
isa- «r ic-.olfich do->ruva- mających do krosu /ro zd a ia ln i/ o n t r u l i .  Ha a-..- :«•• 
nątra kaanaat ^ogua>a^dkl«go około 1 -  2 m o& nurów aoetały iŁable od
kopana, praaclęta, ka/icótfki aarobiono na ntrvo do najbli&asyoh. otudni 
kafel ./y oh. Bieaale&nla od poayfcfifiegD Wissyatkie studnie ocs*y -scaono s  uo« 
dy, syausacno i  . de&aice dc których dochodzą koicócrki kabli podsie* Ąych.

ca«rwaa 19 . « alao wi . uaało a lf  od os^ouSJotm
Jojskowago Okrygu ar Byd.oaaosy sdob/4 sai»terc30'*anie tą  daledaiaą
-  Uru.. arakc iundu-i.^r. Po wsgo&nianiu •, 333..en *0̂ Jk# Kajoa. Zora* Jud.«- 
-& *at. praekaaałaa wo,1s icTą aierS kablową i  cseóolowo napc^iotrsną £0 *u» 
dala -KyŁaafc.; o £urau C fic . A rt. 3&&0 aieó o^aia..

Badaianiaa* fee po oam>bodaaniu Torunia r; b  ̂ t  #sn* dy;#. Csernia«/« 
8 4 ,  a fetory :.i -.ul osa w lutym 1345 r . apotlnun s i  to w -l^aakaiilu ob. 

v/ *olc/a:ie3  pray u l. Sobieakiofo nr 33. I^ d atasiłem  gen. dyw. Ctoerniaw- 
akie-u ć ia  p l.. a„ nółnocny 1 p łudniowy. Torunia w ek a li 1f3.000 ao «raey« 
sstJdboi ob i^ ktaii fortecaoynl łąesnymi łąeim ie 3 komarami ora* plnneta 
Toruaia a ek&ll t: lO.OiKi, na którym aan&croao caa* tfonya tusaeja całko—
//Itą olou kablową wras aa atu d n lacl. Obecny był puł awaik Adaiacwloa 
atóiai..;sakały « I ru n ią . powyŁaayta a le  r£#nieft kcloga chor* jtouiaiaw  
^taoboeittk, obłunek ku;u.a41 ala^ryuaaa^ £J3o*iJ> w Toruniu.

5 . 2 cakoniców poao^tałi pray ftyciu cbor. Ixue£v,>,r-kl  lan , oierśan t 
P .̂rt»ł Oaaeaamnyaki, aaciieas&iły a - Orunia pray u l. Kopernilra, e t .  a ie r -  
. ont Bernard raki, sad aeek a ły  a Jaraniu prasy u l , Lalewcla, ob. 
Piontek Jóaaf, a*iui*avkaly w 1’eruniu prsy u l. iick.towicaa, o o. P im ook i 
saalcottisał/ -v Ode •. »*>ku, p ia t. l‘urala: i  prace m ik pocaty w Toruniu, ob. 
Kentaer -łc-. J ..ra . :»ą Jeascae la n i, leor aarariLck i  a lej^ ca  oaaieaa- 
kaalu n ie [‘aai^taa*

\y  S I' kyjąi »^r Jóaef ,>ąbrty«7ŝ JL, po oooocntk osefa ołu&by Łl&&~
U noLśil ąrsy -’.0 .y .  « 3..- ..=-oascav, póiidLaj d-esa 7 &n<mu te;exna$4& taiaSie 

który badał oaobiieio apva»ę łąeauo^el a  eaaaia okupacji* 2^Lnr^: taragici 
iłie w k ■.%&&■ *roZi,& aa^ochcdoae^ p.jdoaps jaady a Syd^osao‘̂ T nu policon w - 
inrnia ar dtiiu 23.11*1943 r . f poebo may na esaaatarsu ^uraisono /yia w Iłorii- 
o ia . Kó^alaS n ie ś / j ą  a irij. I.ucs -1 .. a i  rft. Jó so f . asyS, a t .  a le i i .

-v H it..a, aii-rły i  puc. , .iny s  sck o in ie  i  in n i.
6 . :Ji>ia t«3 d ia ła ln o śo l prauteaałas w 104  ̂ r .  aaaroMrl Kv^. 2arz. uc

ICmt. 4r Torunj.u kpt. ka}Huici •jjil-.iau obecnie saaieaakaiłe^o soc^aoittuA. 
v/ ar5aa>rle tak&a d-cy .vęała r^^m oeci pray J .u .^ . w 3yd^.»ascry8
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por. Mafcowskieaai oraz Komendzie P.A.L. w Toruniu przy ul. żeglarskiej.

7* Mapv- oddzielnie Toruń północny brzeg wisły i południowy brzeg 

// siali 1*3.000 to są te, Jetóre przedstawiłem gen uyw. Cserniawskieiau 

w Toruniu przy ul. Sobieskiego nr 53, przekazałem Roj. Zarz. Bud.~Kwat. 

w Toruniu, do którego zostałem zmobilizowany 9*IV.1945 r. a od 23.II* 

do 8.IV.1945 r. pracowałem w tym zarządzie w charakterze technika. 

Przekazałem także jeden plan Torunia w skali 1; 10.000, na którym wyry

sowałem czerwonym tuszem sieć telefoniczną kablową podziemną. Poza 

tym przekazałem w.w. Zarządowi ok. 1 2 - 1 5  planów nieruiecidLch w 3icali 

1*25*000 jako ściele tajne , na których były wyrysowane kolorem zielo

nym granice pewnego odcinka terenu górzystego leśnego znajdującego 

się z prawej strony szosy, prowadzącej do Inowrocławia. Widniały tam 

tablice ostrzegawcze a napisem "Beinreten streng verboten" /rfstęp su

ro./o wzbroniony/.

8. Odzie znajdują się obecnie oryginalne dokumenty i materiały jest 

mi niewiadome. Zostałem dnia 9.III.1947 r. zdeiaobilizowany ą dnia 1.1. 

1957 r. zwolniony od powyższego obowiązku po przekroczeniu granicy 

wieku art. 9 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r., o Powszechnym Obowiązku

Wojskowym.

9. Osouińeie żadnych dokumentów nie publikowałem, czy zrobili to inn; 

nie jest mi wiadome. Posiadam jedynie jeden zgzemplarz pisma skierowane

go do iż-cy Węzła Łączności przy Okręgu wojskowym Bydgoszcz z czerwca 45i 

w którym przedstawiłem swoje kłopoty związane z tą siecią Łączności.

Uwoli sprawiedliwości muszę nadmienić, że podczas okupacji spotykałei 

się od czasu do czasu z ob. Bolesławem Makowskim liczącego obecnie 86 li 

lat. »/y..ieniony wiedział, że powierzono ml obowiązek d-cy łączności 

w Toruniu; prosił innie, abym się również zainteresował 3ekcją sfjaocho

dową w granicach moich możliwości. Ponieważ jestem bardzo zajęty w Korol* 

sji Historycznej ZBo^iD oddział w Toruniu jak również w Komisji Histo

rycznej Prez. Pow. Rady Karodowej w Toruniu oraz współpracuję z delega

tem Okręg, Komisji Bad. Zbrodni HitlerowsicLch przy Sądnie Powiatowym 

w Toruniu nie znalazłem dotąd czasu aby tę sprawę odpowiednio rozpra

cować. ;7 (JamĄ-G- ■ I. ' — pfttĄf&j. ■■ } . 
^ (i / >—1

powiadomoł mnie, ze najbliższych Uniach będziemy mieli spotkanie z ppłk. 

Grzegorzem, emisariuszem z Warszuwy w sprawie sieci łączności w Toruniu.

Maumieńiam .* końcu, że ob. Bolesław 1'orkowski w IV kwartale 1944 r.
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O aucie apv tkani** pa^iuuouio m m  alał ob* Jan Sowak* Eaal< aakuł,/ w o— 

runiu pray ul* jŁoouanowo.logo ar 5 O^^n^&o o*oło t^o u n i a  cs«iou 

u pov/Acu*o.ilenit; «•- Jana l»o dc& ule nuotąpiło* Ob*B*Lls polecił

ul aiijrw siv udui nu auluuy, co też ucz„ nile:, w ni-;jblii.3.. ą niedzielę*

ftraybywaay do domt w którym a^iieaaki\*ali Ifowakowlo EaaUwoniłeei* 

iwswl otworyiu id śsona ob* Ho «aka* Guy ..dale ^uu pr a ostraszyła

ol* bur tao i odesm^łu »1* tyul oło .viv.il barowo adeiiarmiwana "xanie 

Bednarski, nieoii p«n ml»yo&Ml&jt odchodzi, m^ża arosiitotfs&c gestapo, 

d«Ł naas Jeut pod obserwacje1* i s a a ^/ ca  drawi. Kat> otaal8&t ouaaedłea 

irs;y najbllaosej u a a j l  jfomiiui n*kl*m o p o f i u ob* auiwwakle,.o 

Bolesława* o |unic aowaku nic si^cej nie dotfi<-da^ellAkiy slć - nie pow

rócił* i.Im uji ów eolcMixluak ppłk* Ur^jgoiSi ule .u.«E*y* Co . nie łącayio

2 co* :u&c>w; icii-i? <uiaŁv oly od 1911 r* a Sow.&JUn* MŁ-fcła$ł", był wów- 

caua nuo^«lnLJ.oai tioj ortjualłius^i, od s«^vieaaenia broni 1y16 r*# był 

c-Jet̂  n, u cŁiłon leia tajnej ort^ualauoji itojaóotfe;) Pouor^a J10-20/

pper* a- aji oaiixkicaony .irekrn^u Krą;i«tt 2iu4ia^l 1 .. i*lepoulo-j,łości,

Zaaalox>ź,cnl<K‘ta prsyjueu t m  do oni... daiaiejsao^o* K6/-caę i plasę 

erwój pubuiftnlK:, .7 historią tej jk iót|iasni*ici </ 1 orunia od dnia 

1o.I*1 J30 uo diua 1*11 1j4jf r*t którą n-aw.ie przerwałam b^dt^j sajęty 

Apra-mudS >v Kcniaji Hlatorycanej Z2oH2J) Boruń*

iłoruiŁt dnia 21 Ucijca 1 /JO r*
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nuch oporu w ioruniu.

Felna naz'*£. istniejącej organizacji kuchu Oporu.

s./ Grunwald,b/ Komenda flbrojieów Polski, c/ Polaka armia Pov;= 

stakiCLte i P,iuL,, d/ i».rmie Krajowa.

Komu podlegała organizacja ?
---------- ----------- — --------------------— -  \ j M j . . U x n  #J  )
roczątkowo w roku 19>9 komendantem*1 Grunwaldu" był mjr, Cyrklewicz 
przebyły z Bare^awy. Z miejscowych : por, Tycner, per, Dałkowski,^ 

i;or, :.tIoCh,rŁ.hi a Włodarczyk, z cywilnych redaktor iasóaesŝ /cuî ^
ciesielski i Ju?.toni Antczak,

Wiosną 19̂ -0 r, po wyjeździć majora Cyrklewicta do tVarszawy komen= 

dantem był por, Walerian Eaakowski, którego znałem od roku 1 ^ 0  

£ bjłego pp w Toruniu,Służbę sanitarną powierzono por,lek,med, 

Marianowi Żurawskiemu, abecnie pułkownik lekarz ts Toruniu. Fosa 

tjm pamiętam nazwiska; ppor,Wład}sław Urbaniak, Wiesław stremlau, 

it-nat i ^dam Frzybyła, V.iecłav. Stremlau obecnie dyrektor lułocłav.= 

skicii Zakładów Budownictwa, ^uam Przybyłe v Toruńskim Frzedcię= 

biorstr.ie Budownictwa Ogólnego, Osobiście objąłem obowiązki do= 

wódc; Łączności na garnizon toruński i tjlkc wyłącznie tym z<-gac.= 

nianiom zajmowałem się da kc-tca okupacji zgodnie z instrukcją o~ 

trzymaną jtŁSczc w niewoli v. akiernicwicach od emis&rjusza z

*1 -11'H i x Pomoi-seł-,
Juki okres aziałania i j<-kie b}ł} skutku j. j działania.

«iauOMC cii, ii mjr, Cyrkłewicz przebijając w .■tarfciiawie dla *^o~ 

Ci.icj.iiu "G-runwć ldu,: zgłosił imieniu awoj or^unizae j i a};cce de 

Kcmcndy GLroićów Polski. Bliższych danych podać nic mogę.

..ierwszy cios dotknął "Grunwald:l v* listopadzie r. Ze-

ótaii Vj^Lawtapo aresztowani i osadzeni w wtuttlioiie : V.c;.'kcv.ski, 

Urbaniak, Tanaś, -.słodarcz^k, Ciesielski, Dałkowski i inni, l-ckłcs 

dnie ilości ąrezstowanycn przez gestapo podać nie mogę, Dalazc 

ciosy siadły na "Cirunwtld" w bardzo krótkim czasie, Los tali arosż** 

towtiii : Stremlau, Przybywa, y.or, Piątkowski, Lendzion, Bołtu= 

ciov.a, chor, Stacliowskx, sierż. Sikorski, sv,sierż. L^rde, ppor, 

Geringer, et .ogniomistrz łgnae-zak, kachoi i uielu innych koI< gc’v . 

k.^omnieniałem zupełnie o chor. Franciszku Chojeckim, ttyŁcckir 

~ol*-s>łav:ic, Icpov.sk im Sygmuncie, Czerwije.ckic> Stanisławie, Kali= 

nov.s:iim kdwardzie, ogniomistrzu Pierzgalskim, eher, Brc-5; i<- :rc..~ 

cit-zku, Sfca-jfcZjicu iraneiszku , Sobie in.ię nie snanc,» icC.■-■, c . i 
x a ■•ii.i*_«' a aresztowaniu nc^woiiata Aleksandra c; *- *.. ... _

śsałt ,.;c w „.oraniu prs„ ul. uy . . .-i, - "J" ; , \ .=I
oi.i i. ł 1./l' Latclicru Smi# '
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Aresztowania członków "Grunwaldu” trwały nadal tak, że ąiany 

liczebne "Grunwaldu” sn&csnie zmalały. Było mi wiadome, ae St:oro 

z pozostałych członków , tek G-run«alću jak również i Komendy Obro»= 

cew Polski włączyło się do nowoutworzonej organizacji Polskie;} Ar* 

mii Powstania, która później połączyła się z Polską Armią. Ludową. 
iSogło to być 'A II poło'ńie 19*1 r. lub później.

Na powyższym ko*czę# gdyż nie wchodziłem w szczegóły zdaniem 

moim - bardzo zagmatwanej sprawy podziemia, która poczSfcęła tak 

1i c zne o fiary• sprawę pozostawiam do oceny historykom* Stv;ier* 

&zam, że z aktywnych członków podziemia tylko bardzo znikomy od* 

setek angażuje się w r-ospracowaniu “Ruchu Oporu"• Dla czego tak 

jest ? Ka to szukam odpowiedzi*

_6A_£A_S_i_^_jocjstar-fim_ si^ aoaliwic szę?.egęłCYvo ekreś* 

resort ^ako dp^ćdca .Łączności.

Do obowiązków aioieh należało szczegółowe rozeznanie i zorgani* 

zewanie sieci łączności technicznej w -Toruniu, Kie przedstawiało 

to dla mnie szczególnych trudności, gdyż byłem do tego zadania od 

dnia 5-*.kI*19£C r. do dnia p?*nriurihnr j mobilizac ji tj *-25.7111*59 r .

dobrze pr,zytcto&any pełniąc służbę w ;.ojskech ;_ąoznoóci v. charak

terze podoficera .zawodowego* Tej służbie poświęciłem wszystkie ło= 

jv siły', zapał i energią, jednym słowem wszystko to, na co mnie 

tyło atać* ’.V tym miejscu muszę nadmienić, że -jąstem rodowitym toru* 

r.ieninem* kam poza sobą udział w strajku szkolnym w i >06 r* 

łem od lyll^do wybuchu pierwszej wojny ówistdw&j I914 r. do Towa* 

rzystwa Gimnastycznego "Sokół” w Toruniu, przy którym istniały Fo= 

Iowa Drużyny Sokole« Jako poddany pruski zostałem powołany do c-zyi„= 

nej służby wojskowej i..4.1*1-9'* 5 r* biorąc udział w działaniach w o* 

jennych na froncie wschodnim i zachodnim do czasu zawieszenia bro* 

ni i91 o 2'. Po powrocie do Torunia brałem nadal udział w ćwiczeniaci 
gimnastycznych w "„okolę" wstępując z miejsca do tajnej Organizacji 

wojskowej Pomorza• Z tego okresu posiadam Krzyś O.W.P* 19IŁ - 1920. 
Ponieważ widoki n. zbflftSjne powstanie nc fomorsu były coraz nikłej* 

sze przekroczy łem z kilkoma druhami z "Sokoła*' oraz kolegą r■ Jrizc- 

fes Dąbrowskim kordon prusko-polski pod Lubiczem nad Drwęcą* Pnie.

• >*’v,1 yiy r* baliśmy już w .Wojsku Polskim we „łacławku. Kolega n.5y
/
) u . P. .miał staż wojenny jako drucik i ctopie» sierżanta: poackorą* 

żego* Został delegowany dox£ficerskicj Szkoły 5qjsk«*r54 ^ącanowci 

w Zegrzu, którą ukoiczył krótko przed wkroczeniem Y.ojtk <cłakicŁ 

do Terania* uchodził w skład Komisji, której pxzcwodniczył kaA.i'a ~ 

fortyfikacji ^leicsandrcwicz. Zadaniem tej Komisji było protokół- r* 

ne przejęci?: wojskowej sieci telefonicznej kablowej podziemne; w 

Toruniu. Sie«S ta łączyła wszystkie forty i umocnienia fort.
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1 : 3.000 z wszystkimi obiektami fortecznymi łącznie z koszarami 

oraz planem Torunia w skali 1 $ 10.000, aa którym oznaczone czer« 

wonym tuszom całkowitą sieć kablową podziemną wraz z studniami. 

Obecny był pułkownik Adamowicz zamieszkały w Toruniu. 0 powyżs 

szym wie również kolega chor. Stanisław Stachowiak, członek Ko= 

misji Historycznej ZBoWiD w Toruniu.

5. 2 członków pozostali przy tyciu chor. Kruszewski Stefan, 

sierżant Paweł Czechanowski, zamieszkały w Toruniu przy ul. Ko= 

pernika, st. sierżant Bernard Błędowski, zamieszkały w Toruniu 

przv ul. wybickiego, ob. Kasberuk, zamieszkały w Toruniu przy ul. 

Lelewela, ob. Piontek Józef, zamieszkały w Toruniu przy ul. Ł~ic» 

kiewicza, ob. Piecżonka , zamieszkały w Gdaśsku, plut. Turalski 

pracownik poczty w Toruniu, ob. Kentzer Włodzimierz. Są jeszcze 

inni, lecz nazwisk i miejsca zamieszkania nie pamiętam.

wie żyją : mjr. Józef Dąbrowski, pc wojnie pomocnik szefa 

Służby Łączności przy D.O.W. ?* Bydgoszczy, później d-ca 7 £§aonu 

Łączności tamże, który badał osobiście sprawę łączności w czasie 

okupacji. Zginął tragicznie w katastrofie samochodowej podczas jaz= 

dy z Bydgoszczy na poligon w Toruniu w dniu 23.11*19*B r «» pocho= 

wen;; na cmentarzu garnizonowym w Toruniu. Również nie żyją sierż. 

Kuczwalski, sierż. Józef Puryj, st.sierż.Yłładysław Kitka, zmarły 

i pochowany w Szezecifcnie - i inni.

6. Opis tej działalności przekazałem w 19*!? r. szefowi Eej. 

Żarz. Bud.-Kwat. w Toruniu kpt. Kapuścińskiemu obecnie zamieśzkas 

łego w Viarszawiey także d-cy węzła Łączności przy D.0.V,. w Bydgosza 

czy por. Makowskiemu oraz Komendzie P.^.L. w Toruniu prz^ ul. że« 

glarskiej.

V. Kapy oddzielnie Toru* północny brzeg ¥<iuły i południowy 

brzeg w skali 1 » ^.000 to są te, które przedstawiłem gen.dywiz. 
Czerniawskiemu w Toruniu przy ul. Sobieskiego nr .  3 3  » P  r  z  ekazałeiii 

Rej.Zarz.Bud.-Kwat.w Toruniu, do którego zostałem zmobilizowany 

V*IV.1S'*5 r. a od 2^.11. dc 8.IV. 19*5 r. pracowałem w tym zarzą= 

dzie « charakterze technika. Przekazałem także jeden plan Toru= 

nia w skali 1 t 10.000 , na którym wrysowałem czerwonym tuszem 

sieć telefoniczną kablową podziemną, łoza tym przekazałem w . ł .  

£<~rządowi około tg - 15 planów niemieckich w skali 1 : 25*000 

jako ściśle tajne , na których bjł> wyrysowane kolorem zielonym 

granice pewnego odcinku terenu górzystego leśnego znajdującego 

się z prawej strony szosy, prowadzącej do Inowrocławia. ¥,idniałj 

tam tablłęe ostrzegawcze z napisem” Betreten streng verboten n 
/r'stęp surowo wzbroniony/.

B. Gdzie znajdują się obecnie oryginalne dokumenty i mate= 

ric-ły jest mi niewiadome. postałem dni a y .111.1 y*'/ r. sćemobill*
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zowany a dnia 1 stocznia 1957 r« awolniony od fjov<ezechncpo obo* 

wiązku po przekroczeniu granicy wieku art. 9 Ustąwy zi dnia 4 
lutego 1950 x*. o Powszechnym Obowiązku Wojskowym.

9. Osobiści? żadnych dokumentów nie publikowałem, c z y  zro
bili to inni nie jest rai wiadome. I'c-siadam jedynie jeden egzem* 
plc.rs pisma skierowanego dc D-cy Y.ęzła Łączności pr»y Okręgu Wo* 

skorym 3y4goaac» » cserwca 19*5 r., w któryia praedsta^iłem swoje 
kłopoty związane z tą siocią łącsncići.

a**oli sprawiedliwości raussę nadmienić, że podczas okupacji 

spotykałem się od czast- to csa.su s ot. Bolesławem * akowskim 11* 
clącego obecnie Łi6 lat. Wymieniony rriećsiał, że pom ierzono mi 0= 
howią*ku d-cy łączności w Toruniu* prosił sini'', abym się równie ii 

z&interesował sekcją samochodową *■ granicach moich możliwości. 

Ponieważ jestem bardzo zajęty w Komisji Historycznej SBoWiP od* 

dzieł w Toruniu jak równici w Komisji Historycznej Prez. Pow,

Rady Warodowaj v." Toruniu ora? współpracuję z delegatem Okręg,Ko* 

mis ji Lad, Zbrodni Hitlerowskich przy Sądzie Powietov?ym w Toruniu 

nie znalazłem dotąd czasu aby tę sprawę odpowiednią rozpracować.

Faćmieniem w koić u, że ob. Pole sław Liskowski w IV kwartale 

1S4^ r , po?.:5adcmił cnie, że w najbliższych dniach będziemy mieli 

spotker ie z înłk. Gri&e perzem t g c:iŁriuszcŁ z Warszawy w sprawie 

sieci łączności y. Tor mii u. 0 cU cle s^ctkania pov. iedorie nas miał 

cb. Jer. Fcwak, rami eszkałj przy ul, Kcchar.ow sklej o nr. 5, Upłynę* 
Ho okcłc t; godnie czasv a powiadomienie ze strony Janc Uowake nie 

n£ stąpiło. Ob. E.M. polecił, ni abym się udał na zwiady, co te i u* 

czyniłam w najbliższą niedzielę, Przybywszy ćo dccii w ktćrym zc= 

r.icezkiv;słi Nowakowie zadzwoniłemf fazvi otworzyła mi żona cb.Ko* 

waka. Gdy mnie zauw*.żyła pizest:aezyła rdę bardzo i odezwała się 

tyai słowem! bardzo zdenerwowana ”y£anie Bednarski, niech jgran na» 

tychniast odchodzi, męża aresztoY.? ło gestapo, dom nasz jost pod 

obserwacją” i K&Sknęłe drzwi. l a tycimi^et odszedłem. Przy nejbłiż: 

sze j okazji powiadomiłem* o powyższym ob. KakowFkiego Bolesława.

C Janie IJewaku nic więcej nie dowiedzieliśmy sio - nie powrócił. 

Kim był ów emisariusz ppłk. Grzegorz nie wiemy. Go mnie łączyfco 

z ob. łukowskim ? Znamy niv od 191*ł r. z Tow• dian."Sokół*, był 

wówczas naczolnikiec tej or^anizocjij od zamieszenia, broni I91? 1 
V.vł aktywnym członkiem tajnej Orcanizacji Wojskowej Pomorza/OWF- 

ylt-ko/ ppor.res.odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem 

fliepodlcg?:c*ci ,Zad.zierćgnięta przyjana trwa do dnia dzisiejszego, 

Kc/iczę i piszę swój pamiętnik w tyr;, >.istczię Kojek Łączności w Tc. 

ran i u od ćr ie. i • .1, . 0 dc .TI. 19*3 r.,którą narazić przerwałem 
będijO Zojęty pilnymi sprawami v Komisji Historycznej ZBokiD.Toru* 

To ruj?, dni *4 K />-. v, /
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Urodzony 9 stycznia 1896 r. w Toruniu, syn Alojzego i Marii 

z d.Haszyk. Od 1902 - 1909 uczęszczał do szkoły podstawowej w

Toruniu na Jakubskim przedmieściu.

W 1906 uczestniczył w strajku szkolnym, który miał na celu wymu

szenie zgody, od ówczesnych, władz szkolnych niemieckich, na naukę 

religii w języku polskim,/Strajk trwał 3 tygodnie/.

Od 1911 - 1915 odbywał terminat stolarski i w tym czasie wstą

pił do Towarzystwa Gimnastyczaego "Sokół", Naczelnikiem Sokoła

był Bolesław Makowski, z którym w czasie okupacji /1939-1945/ 
współpracował A.B.w Podziemiu.

Od 1.XII. 1915-24-.XII. 1918 r.odbywał czynną służbę wojskową, pod

czas I Wojny Światowej w b.annii niemieckiej.

Od 25•XII.1918-26.VI.1919 r. należał z Bolesławem Makowskim do 

Tajnej Organizacji Wojskowej jromorza. Za tę służbę A.£.2ostał odz
naczony srebrnym krzyżem CtóiP z Gryfem Pomorskim.

Od 19*V. 1919 r. w Wojsku Polskim w charakterze podoficera zawo

dowego w wojskach łączności. Przydzielony do toruńskiego pułku 

strzelców do Poznania, do Dywizji Pomorskiej po stoczeniu boju pod 

Gniewkowem 19.I.192o r. wkroczył wraz z Dywizją Pomorską 20.1.192or. 

do Torunia.

5.XII.1920 r. a .B.zostaje przydzielony do plutonu telegraficz

nego Szkolnych Wojsk Łączności w którym pracuje do stycznia 1923 r.

B E D N A R S K I  Alojzy ps. "KSiMRY"

Od tego czasu datuje się jego znajomość z Konstantym Norkowskim, 

mechanikiem i dozorcą nad konserwacją sieci kablowej podziemnej i 

studzien kablowych, późniejszym członkiem Ruchu Oporu/1939-1945/ z 

którym utrzymywał kontakt przez cały czas okupacji.

Od stycznia 1923 r.do końca lipca 1924 r. pracuje w Kadrze 8 Bao
nu Telegraficznego, a od sierpnia 1924 r. do wybuchu wojny w § Kom

panii Szkolnej Łączności-Port XVII tj.Żymirskiego I.

Na kursach wieczorowych od 1921-1922 ukończył 4 klasy szkoły śred

nie j ogólnokształcące j .

Za pracę w dziele odzyskania niepodległości został odznaczony "Me

dalem Niepodległości-’ i Brązowym Krzyżem Zasługi za pracę na polu 

szkolenia wojskowego /1928/.
W 1928 r.w miesiącach wakacyjnych oddelegowany do obozu FWK w Gar-

czynie /komendantka obozu Maria Wittekówna/jako instruktor w dziedzic 
ny łączności.

Również od VI.-VTII.1939 r. instruktor łączności w obozie P.W.w Tle-
n&u.43



Było tam 6 kompanii, w tym 1 kopmpania gdańskich kolejarzy. /Było

to prawdopodobnie przygotowanie do dywersji pozafrontowej/.Kurs za- 

końc zono p rze d te rmine m .

Tuż przed wybuchem wojny awansował na chorążego. 23•V III. 1939 r.
a.B.został zmobilizowany i brał czynny udział w bitwie o Kutno i 

nad Bzurą, jako oficer kompanii łączności stacyjnej Sr.15-Armii Po
morze .Napisał wspomnienia z tego okiesu.

Dnia 19.IX.dostał s ię  do niewoli w Skierniewicach, z której udało 

mu s ię  powrócić pod koniec a .  1 9 3 9  r.

Zgodnie z instrukcją otrzymaną w niewoli w Skierniewicach, od emisa

riusza z ..arszawy, poprzez mjr. Koc hańskie go, zastępcy dowódcy Łącz

ności A m i i  Pomorze od 1.XI.1939 r.objął A.B. osobiście obowiązki 

d-cy łączności na garnizon toruński i wyłącznie tym zagadnieniem 

zajmował się do końca okupacji t.j. do końca 1.194-5 i?., poza okre

sem je-go aresztowania.

Utrzymywał kontakt między innymi z B.Makowskim, norkowskim, Janem 

Nowakiem, P .Ciechanowskim, St.Kruszewskim, b.ogn.Kaz imierzem Igna-

W czasie okupacji pracował w charakterze robotnika i stolarza.

W 1942 r.był aresztowany przez gestapo, z powodu pracy w Ruchu Oporu 

więziony w Toruniu przez kilka tygodni i na interwencję Niemca u 

którego pracował jako stolarz, zwolniony.

Pracę w Podziemiu rozpoczął w Grunwaldzie, po jego rozbiciu działał 

dalej aż do końca okupacji*i j Jo c

Po wojnie natychmiast przystąpił do pracy, został zatrudniony w 

Wojskowym Rejonowym Zarządzie Budów lano-Kwaterunkowym, w charakte

rze technika. 10.IV.1945 r. został przez V; .K.R. w Toruniu zmobilizo

wany, z przydziałem na referenta opałowego w Wojsk.Rej.Zarządzie 

Budowlano-Kwaterunkowym. 24.XEI.1945 r. mianowany podporucznikiem, 

f W listopadzie 1946 r. został aresztowany przez Informację, osadzony

braku dowodów 7.III.1947 r. zwolniony i w konsekwencji przez WKR 

w Toruniu zdemobilizowany.

Rozpoczął nowy rozdział swojego życia już jako cywil. §.111.4-7 
zdał egzamin mistrzowski w zawodzie stolai'skim.Od 2.V.47 r.-8.111.
pracował w Toruńskich Zakładach Urządzeń Młynarskich na różnych sta

nowiskach. 14.XII.1951 r.zdał egzamin z kursu dla techników młyno-

wieloma innymi członkami Ruchu Bporu,

w więzieniu w Toruniu, oskarżony o współpracę z Niemcami. Z powodu
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budownictwa o poziomie wyżej średnim.

Od 1.1961 r. przeszedł na rentę inwalidzką, później na emeryturę.

i rac ował jako ławnik Wydziału Karne go, Woj .Sądu w Toruniu.

Od 1.11.1963 r. jako kurator społeczny dla skazanych z zawieszeniem

kary. współpracował z delegatem Okręgowej Komisji Badan Zbrodni Hit

lerowskich, przy Sądzie Pow. Toruniu. Był członkiem Stronnictwa 

Demokratyc z n e .
/A-> I

Z członków rodziny aresztowana została siostra A.B. nauczyciel

ka Lucja Bednarska, która działała w"Batalionie Śmierci”. Przebywa

ła w forcie VIII, skąd została wywieziona 6.VII.1941 r.wraz z 31 ko

bietami i 91 mężczyznami do obozu koncentracyjnego. Wcześniej, po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, była aktywną działaczką na 

Warmii w Mikołąjkach, skierowana tam przez Helenę Piskorską.

Aresztowany był również szwagier A.B. Celestyn Licznerski, wy

wieziony do Oranienburga, gdzie przebywał do końca wojny.

Córka A.B. Urszula, była uczennica uimnazjum,Miej-skiego Żeńskie

go w Toruniu należała do PWK.Brała udział w kampanii wrześnione j , 

początkowo w Pomorskiej Brygadzie Obrony Narodowej, później na przed

polach ..arszawy i w stolicy jako sanitariuszka. Okres okupacji w To

runiu.Działa w a .K. jako łączniczka,pseud."Ula". Wraz z koleżankami 

organizowała pomoc jeńcom Stalagu i Oflagu w formie wysyłania paczek 

żywność i owych.

Mąż Urszuli, Lech Kentzer wraz z ojcem Tadeuszem i bratem Adamem

był aresztowany w kwietniu 1940 r. i wywieziony do obozu koncentrac. 
w którym przebywał do maja *1943 r./Ojciec i brat nie przeżyli/.

i •
W działalności konspiracyjne j brał również udział zięC A.B. 

Stefan Kruszewski od XI.1939 r.- 1.1943 r. w Grunwaldzie i Ą ^ - i e .

0 jego działalności w ruchu opoiu i pracy sabotażowej złożył on osob

ną relację w archiwum u p.ń.Zawackiej.

Kruszewska Barbara 

córka Alojzego Bednarskiego 

Toruń, maj 1989 r.
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BiS D I A R B U  Alojzy ps. "KSAWi1ST*

Urodzony 9 stycznia 1896 r. w Toruniu, syn Alojzego i Marii 

z d.Haszyk. Od 1902 - 1909 uczęszcza! do szkoły podstawowaj w

Toruniu na Jakubskim Przedmieściu.

W 1906 uczestniczył w strajku szkolnym, który miał na celu wymu

szenie zgody, od ówczesnych władz szkolnych, niemieckich, na naukę 

religii w języku polskim,/Strajk trwał 3 tygodnie/.

Od 1911 - 1915 odbywał terminat stolarski i w tym czasie wstą

pił do Towarzystwa Gimnastycznego IfSokół". Naczelnikiem Sokoła

był Bolesław Makowski, z którym w czasie okupacji /1939-1945/ 
współpracował A.B.w Podziemiu.

Od 1.XII.1915-24.XII.1918 r.odbywał czynną służbę wojskową, pod 

czas I Wojny Świat owej w b. armii niemieckiej.

Od 25*XEI.1918-Ł6.VI.1919 r. należał z Bolesławem Makowskim do 
Tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza. Za tę służbę A.B*został odz

naczony srebrnym krzyżem 0P/P z Gryfem Pomorskim.

Od 19*V.1919 r. w  Wojsku Polskim w charakterze podoficera zawo

dowego w wojskach łączności. Przydzielony do toruńskiego pułku 

strzelców do Poznania, do Dywizji Pomorskiej po stoczeniu boju pod 

Gniewkowem 19«I«192o r. wkroczył wraz z Dywizją Pomorską 20.1.192or 

do Torunia.

5*XII.1920 r. A.B.zostaje przydzielony do plutonu telegraficz

nego Szkolnych Wojsk Łączności w którym pracuje do styc nia 1923 r.

Od tego czasu datuje się jego znajomość z Konstantym Noskowskim, 

mechanikiem i dozorcą nad konserwacją sieci kablowej podziemnej i 

studzien kablowych, późniejszym członkiem EuchU Oporu/1939-1945/ z 
którym utrzymywał kontakt przez cały czas okupacji.

Od stycznia 1923 r.do końca lipca 1924 r* pracuje w Kadrze 8 Bao

nu Telegraficznego, a od sierpnia 1924 r* do wybuchu wojny w § Kom
panii Szkolnej Lączności-Port aVII tj.Żymirskiego I.

Na kursach wieczorowych od 1921-1922 ukończył 4- klasy szkoły śred
niej ogólnokształcące j.

Za pracę w dziele odzyskania niepodległości został odznaczony "Me

dalem Niepodległości’' i Brązowym Krzyżem Zasługi za pracę na polu 

szkolenia wojskowego /1928/.
W 1928 r.w miesiącach wakacyjnych oddelegowany do obozu FWK w Gar-

czynie /komendantka obozu Maria Wittakćwna/jako instruktor w dziedzia 
ny łączności.

Równieś od VI.-VIII.i939 r. instruktor łączności w obozie P.W.w Tle-
ralu.46
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Było tam 6 kompanii, w  tym 1 kopmpania gdańskich kolejarzy. /Było

to prawdopodobnie przygotowanie do dywersji pozafrontowej/.Kurs za

kończono przed terminem.

Tuż przed wybuchem wojny awansował na chorążego. 23»VIII.1939 r.
A.B.został zmobilizowany i brał czynny udział w  bitwie o Kutno i 

nad Bzurą, jako oficer kompanii łączności stacyjnej Nr. 15-Armii Po

morze. Napisał wspomnienia z tego okresu.

Dnia 19*IX*dostał się do niewoli w Skierniewicach, z której udało 

mu się powrócić pod koniec X.1939 r.

Zgodnie z instrukcją otrzymaną w Niewoli w Skierniewicach, od emisa

riusza z Warszawy, poprzez mjr. Koc hańskie go, zastępcy dowódcy Łącz

ności Armii Pomorza od 1.XI.1939 r.objął A.B. osobiście obowiązki 

d-cy łączności na garnizon toruński i wyłącznie tym zagadnieniem 

zajmował się do końca okupacji t.j. do końca 1.1945 47., poza okre
sem j»go aresztowania.

Utrzymywał kontakt między innymi z B.Makowskim, Norkowskim, Janem 

Nowakiem, P.CXachanowskim, St.Kruszewskim, b.ogn.Kazimierzem I^na-
O  i_V D. I- My

szakiem z 8 pstłu i wieloma innymi członkami Ruchu ©poru.

W czasie okupacji prac cwał w charakterze robotnika i stolarza.

W 1942 r.był aresztowany przez Gestapo, z powodu pracy w Ruchu Opoiu 

więziony w Toruniu przez kilka tygodni i na interwencję Niemca u 

którego pracował jako stolarz, zwolniony.

Pracę w Podziemiu rozpoczął w Grunwaldzie, po jego rozbiciu działał 

dalej aż do końca okupacji.

Po wojnie natychmiast przystąpił do pracy, został zatrudniony w 

Wojskowym Rejonowym Zarządzie Budowlano-Kwaterunkowym, w charakte

rze technika. 10.IV.1945 r. został przez W.K.R. w Toruniu zmobilizo

wany, z przydziałem na referenta opałowego w Wojsk.Rej.Zarządzie 

Budowlano-Kwaterunkowym. 24.XII.194> r. mianowany podpo i u c znikiem.

W listopadzie 1946 r. został aresztowany przez Informację, osadzony 

w więzieniu w Toruniu, oskarżony o współpracę z Niemcami. Z powodu 

braku dowodów 7 • 111*1947 r. zwolniony i w konsekw©o3ji przez WKR 
w Toruniu zdemobilizowany.

Rozpoczął nowy rozdział swojego życia już jako cywil. 3.111.4' 
zdał egzamin mistrzowski w  zawodzie stolarskim.Od 2.V.47 r.-8.III.
pracował w Toruńskich Zakładach Urządzeń Młynarskich na różnych sta*

nowiskach. 14.aII.1951 r.zdał egzamin z kursu dla techników młyn©-

- 2 -
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budownictwa o poziomie wyżej średnim*

Od 1.1961 r. przeszedł na rentę imvalicizką, później na esaoryturę. •

i rac owal jako ławnik Wydziału Kamago.Woj.kądu w Toruniu*

Od 1 .11*196> r ^  juko kurator społeczny dla skazanych z zawieszeniem
coj ifYtyiU

kary* Współpracował z 'Jślegaty Okręgowej Komisji Badań Zbrodni żlit-

lercwskich, przy Sądzie Pow. V? Joruniu* Był człoakiem Stronnictwa 

I^mokratyczajgo* Jsbvux+Ź 4i?/V[f, <X

Z człoako® r o d z i c  aresztowana została siostra A.B. nauczyciel

ka Łucja Bednarska, która działała w ”Batalionie Śmierci’-. Przebywa

ła w  forcie VIII, skąd została wywie zioną 5*V1I.1941 r.wraz z 31 ko

bietami 1 91 m ężczyzn am i do obozu koncentracyjnego. Wcześniej, po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, była aktywną działaczką na 

Warmii w  Mikołajkach, skin rew ana tam przez Helenę Piskorską*

Aresztował^ był również szwagier A.B, C lestyn Licznerski, wy

wieziony do Oraaiaaburga, gdzie przebywał do końca wojny.

Córka A*£* Urszula, była uczennica {Ji.aaazjum iSie jakiego Żeńskie

go w Toruniu należała do i^K. Brała udział w kampanii wrześnioaej, 

początkowo w Pomorskiej Brygadzie Obrony -aroucwe j, później na przed

polach Warszawy i w stolicy jako sanitariuszka. Okres okupacji w To

runiu* działa w A.2* ja*to łączniczkatpseud.^Ula”. Wraz z koleżankami 
organizowała pomoc jeńcom Stalagu i Oflagu w formie wysyłania paczek 

żywność i owych .

ląż Urszuli, Lech Kentzer wraz z ojcem Tad.usaam i bratem Adamem
un*/x« ^  \Jii{ u> iavt̂ Uu

był aresztowany w kwietniu 19^0 r. (t W ywieziony do obozu koncentrac* 
w którym przebywał do maja £9^5 r./Ojciec i brat nie przeżyli/*

W działalności konspiracyjnej brał również udział iięfi A*B. 

Stefan Kruszewski od XI. 1939 r.- 1.1945 r* w Grunwaldzie i P^p-ie.

0 jego działalności w ruchu oporu i pracy sabotażowej złożył on osob

ną relację w archiwum u  p*X .Zawackiej.

2̂/yh\ 0

Kruszewska Barbara 

córka Alojzego Bednarskiego 

Toruń, maj 1989 r.
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B ednarsk i A lojzy ps. „Ksawery” (1896-1975) 
kier. łączności Garn. Toruńskiego org. „Grun-' 
wald”, później PAP.

Urodzony 9 I 1896 r. w Toruniu; syn Alojzego 
i Marii z d. Haszyk. W 1906 r. jako uczeń szkoły 
powszechnej w Toruniu uczestniczył w strajku 
szkolnym. Od 1911 do 1914 r. i po 1918 r. należał 
do Tow. Gimnastycznego „Sokół” (w latach 1915- 
-1918 jako poddany niemiecki brał udział w woj
nie światowej na froncie wschodnim i zachodnim). 
Od października 1918 r. do maja 1919 r. należał 
do tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza, a od 
19 V 1919 r. — po przekroczeniu wraz z kilkoma 
kolegami kordonu polsko-pruskiego pod Lubi
czem n/Drwęcą, służył w WP jako podoficer zawo

dowy wojsk łączności. W latach 1920-1939 pracował łia tym stanowisku w różnych 
jednostkach wojskowych w Toruniu, m.in. w fortach oraz w 8 Kompanii Szkolnej 
Łączności, która szkoliła kandydatów na podoficerów rezerwy łączności. Tuż przed 
wybuchem wojny awansował do st. chorążego. 23 VIII 1939 r. został zmobilizowa
ny, brał udział w bitwie n/Bzurą i 19 IX dostał się do niewoli niemieckiej. W końcu 
października 1939 r. wrócił do Torunia i zgodnie z instrukcją otrzymaną w niewoli 
od emisariusza z Warszawy poprzez mjr. Kochańskiego, przedstawiciela dcy Armii 
„Pomorze”, objął obowiązki dcy łączności na garn. toruński. Początkowo działał 
w ramach org. „Grunwald”, a po jej rozbiciu w listopadzie 1940 r. przeszedł do 
Polskiej Armii Powstania. D o jego obowiązków należało szczegółowe rozeznanie 
i zorganizowanie sieci łączności technicznej w Toruniu. Współpracował ściśle 
z mechanikiem Konstantym Norkowskim, specjalistą od kabli, również członkiem  
PAP, z Janem Nowakiem, Stefanem Kruszewskim, ogn. Kazimierzem Ignaszakiem 
i in. Ogółem podlegało mu 15-25 osób. W listopadzie 1941 r. został aresztowany 
przez gestapo, więziony w Toruniu przez kilka tygodni i zwolniony na interwencję 
oficera niemieckiego, jego szefa w koszarach, w których pracował jako stolarz. 
W lutym 1945 r. po opuszczeniu Torunia przez wojska niemieckie, podjął pracę

, ItOnnADĄjlYOuLAA

technika w Wojskowym Rejonie Zarządu Budowlano-Kwaterunkowym w Toruniu. 
Wspólnie z K. Norkowskim i zespołem b. członków PAP, usunęli uszkodzenia 
w systemie łączności telefonicznej. Zaznaczył też na planie Torunia podziemną 
kablową sieć telefoniczną, którą przedstawił gen. dyw. Czerniewskiemu.

W listopadzie 1946 r. został aresztowany przez Informację Wojskową pod 
zarzutem współpracy z Niemcami i więziony w Toruniu. 7 III 1947 r. zwolniony 
z powodu braku dowodów winy, ale zdemobilizowany przez WKR. Od maja 1947 r. 
pracował w Toruńskich Zakładach Urządzeń Młynarskich na różnych stanowiskach.
W 1961 r. przeszedł na emeryturę, pracował jednak społecznie jako ławnik Wydz. 
Karnego Sądu Woj. w Toruniu, kurator społeczny dla skazanych z zawieszeniem  
kary (od 1 II 1965 r.); współpracował też z delegatem Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich, a od 1974 r. był tamże członkiem Delegatury. Zmarł 15 VII 
1975 r. w Toruniu.

Siostra B., Łucja Bednarska, nauczycielka, była po I wojnie aktywną działaczką 
w Mikołajkach na Mazurach, a na przełomie lat 1939/1940 w „Batalionie Śmierci” 
w Toruniu. Aresztowana w marcu 1940 r., została 6 VII 1940 r. wywieziona do 
obozu w Ravensbriick, który przeżyła.

Córka B., Janina Urszula, zam. Kentzer ps. „Ula”, ur. 24 X 1921 r. w Toruniu, 
była łączniczką WSK Insp. AK Toruń; zajmowała się też kolportażem gazetek oraz 
wysyłaniem paczek do oflagów i stalagów.

AP AK, T.: Bednarska-Kentzer J. U., Bednarski A.; Z a w a c k a E., Szkice W SK...

Krystyna Podlaszewska
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,w T  /w ^

_ 1 lorner - r o m e  i t /'

Amtłic.-os or^an d,er M.ł ..u .a .P, kreis i’hora im Verla& der

Danziger Vorposten 1339

Hr 33 - 1 Jahrg Jioraus^ bor: ^il^iolm narske Janzine Irreitag 27

Oktober Jcite 6 iiekaimlKMaaehuhg. wbwieszozenie / dwu jy ay czne f pols-

.X uOjeSi// «

Ażeby bezczelnemu zaciiowaniu się pewnej czyści ludności

polskiej zo. pobiec, zar :i.\uoa..: co następuje:

1, Obywatele polscy obojgu płci m a j ą  obowiązek przed reprez ntan

tami władzy niemieckiej - jak dalece ci ostatni rozpoznawani 

są przez nuuuur czy opasicy n a  ryku - ustypować z dro^i. Ulica 

należy do zw./ciyżców a  nie zwyciężonych,

2, Óbywat>.-ie polscy płci męskiej mają obo-wiyzok kłaniania sio 

przez zdejmowało nai_rycia Łjłov/y wszystkim przewoazącym osobis

tościom Paastwa, Partii i eił Zbrojnych.

3, Hiomiec.ie pozurowienie przez podniesienie prawej reki i pozdro

wienie aleil itler" jest rolakom wzbronione,

4, ■> skłauaeh i aa targach obsługiwali muszą- być najpierw przeds

tawiciele 'władzy niemieckiej, członkowie ich rodzin i wszyscy 

obywatele nie:.o.ecey, po nica dopiero zwyeiyżoni,

3, koszenie poi.,mieli mundurków szkolnych, czapek z odznakami itd., 

jak również nos.enie przez polskich urzędników kol jowych i pocz

towych polskich o u z m a  paustwowyca jest wzbronione,

6, Zakazuje eię - szczególnie młodociany* - dzenia siy na 

ulicach i skrzyżowaniach ulic,

7, kto nie iec.:io kobiety i dziewczęta napastuje i zaczepia, bydzio 

przykładnie ukarany,

3, Polskie kobiety zacze łające i napaś ujące Uiemców, b ę d ą  dopro- 

w .dzane do domów publicznych,

j, ..szelmie ..-ozy i rowery mu s z ą  być . nastaniem ciemności zaopat

rzone w lampki i czerwone światła $ońeowe* IJie przestr:.;egający 

tekpo boa. maj..:ini, a rower rekwirjwany. Aż do czasu założenia 

światła, należy ou nast-nia ciemności pojazdy lub rower prowadzić
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10. ./slśazówki liationalaAzialistisches Kra£tfahrerkopr3 /Verkehr3

- ;iilx3poli£3ei/ muszą być bezwzględnie przestrzegane*

Porządek ruozu będzie w najbliżazym czasie ogłoszony*

Ci Polacy, ktćray jeszcze nie zrozuaieli, że są zwyciężonymi 

a zwycięzcami idy, i którzy przeciwdz^ałaó będą powyższym rozpo

rządzeniom, podlegną na j surowszemu ukaraniu.

xiaorn, dnia 27 pażdziernika1939

Jer staatliche j?olizeiverwalt 

/-/ weberstedt
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Jhomer -rciiieit

Amtliches Organ d,er B.łJ.J.A.P. Ereis $ h o m  im Yerlag der

Danziger Vorposten 1939

lir 33 - 1 Jabrg Herausgebers ./ilaśielm Zar3ke Dansing Freitag 27

Oktober Jeite 6 Dekanataaachuhg, Obwieszczenie / dwaj jzyczne, pols

ki tekst/.

Ażeby bezczelnemu zachowaniu się pewnej części ludności

polskiej zapobiec, zarządzam co następujes

1. Obywatele polscy obojga płci m a j ą  obowiązek przed reprez ntan- 

tami władzy niemieckiej - jak dalece ci ostatni rozpoznawani 

są przez mundur czy. opaskę n a  ręku - ustępować z drogi. Ulica 

należy do zwycięzców a nie zwyciężonych.

2. Obywatele polscy płci męskiej m a j ą  obowięzek kłaniania się 

przez zdejmowaie nakrycia głowy wszystkim przewodzącym osobis

tościom Państwa, Partii i o ił Zbrojnych.*

3. Eiemiec.cie pozdrowienie przez podniesienie prawej ręki i pozdro

wienie !!Ileil kitler” jest P o l a k o m  wzbronione,

4. ,7 składach i ma targach obsługiwani muszą- być najpierw przeds

tawiciele władzy niemieckiej, członkowie ich rodzin i wszyscy 

obywatele niemieccy, po nich dopiero zwyciężeni#

3. noszenie polGid.cn mundurków szkolnych, czapek z odznakami itd., 

jak również noszenie przez polskich urzędników Łoi oj owych i pocz* 

towych polskich odznak państwowych jest wzbronione.

6. Zakasuje się - szczególnie młodocianym - gromadzenia się na 

ulicach i skrzyżowaniach ulic#

7. Kto nie::iieckie kobiety i dziewczęta napastuje i zaczepia, będzie 

przykładnie ukarany,

8. Polskie kobiety-zaczepiające i napastujące Biemców, będą dopro- 

wadzane do domów publicznych# \

2. ./szelkie v/ozy i rowery m u s z ą  być s nastaniem ciemności zaopat

rzone w lampki i czerwone światła gońcowe. STie przestrzegający 

tego będą karani, a rower rekwirowany. Aż do czasu założenia 

światła, należy od nast-nia ciemności pojazdy lub rower prowadzić
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10. ./skazówki MationalaAsialistl3ch.es' Kraitfahrerkoprs /iferkehrs -

- Hilfspolizei/ raaszą być bezwzględnie przestrzegane*

Porządek rue.m będzie w najbliżasym. czasie ogłoszony.

Ci Polacy, którzy jeszcze nie zrozumieli, że są zwyciężonymi - 

a zwycięzcami ijy, i którzy przeciwdziałać będą powyższym rozpo

rządzeniom, podlegną najsurowszemu ukaraniu.

ihorn, dnia 27 października!939

Der staatliche roliseiTerwalter 

/—/ iJebersteat
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Antoni Długi 

Teresin k/Sochaczewa 

Osiedle ZPZ, b l .  1 m. 5

Do Redakcji "Howości" 

Toruń, u l .  Mostowa 32

Powołując s ię  na artykuł Komisji Historycznej ZBoWiD "Zbrodnia sprzed 

30 lat*1 informuję, źe jestem byłym pracowniliem toruńśkich zakładów młynar

skich w Toruniu -  Mokre, u l .  Kościuszki 77/79 /L indenstrasse/.

W nocy z 14 na 15 maja 1941 r .  gdy wybuchł pożar w młynie w łoruniu  

przy u licy  Kościuszki pełniłem funkcję nadmłyngtrza, Nad ranem 15 maja po -

l i c  ja i  SS zaaresztowała całą  nocną ziianę pracowników w osobach: Józef
m v • v ' V . \J

Połom, • • • • • •  Eenusz, Antoni Sprewa, Stanisław Zdrojewski, Antoni ZielJLń-
\/ t 

sk i, Michał Jankowski, Mieczysław Więcek, Władysław Szczypiorski,

Wszyscy w/wym. zo s ta li osadzeni w gestapo na u l .  Bydgoskiej. Po połud

niu zostałem zaaresztowany przez SS ja jako zakładnik i  miałem być rozstrze  

lany w Toruniu. Jednak starania w łaścic ie la  młyna Leopolda Rychtera spowodo 

wały, że n ie  skierowano mnie na strze ln icę  le cz  z 40 innymi zostałem wywie 

ziony do obozu w S tu tth ofie , Tam miano nas wykończyć przy bardzo ciężkich  

pracach. Przy mnie dobito dentystę Ulaszewskiego 1 dr Tarnowskiego, byłem 

świadkiem śmierci jeszcze wielu osób, a le  nazwisk już n ie  pamiętam.

Po dwóch miesiącach na skutek dalszych starań Rychtera zwolniono mnie 

z obozu i  przewieziono do aresztu w gestapo w Toruniu na przesłuchania i  

zrobienie szktców gdzis i  od czego mógł s ię  młyn zapalić. Po tych czynnoś -  

ciach miałem wyjść na wolność, lecz  sta ło  s ię  inaczej i  przewieziono mnie 

do Bydgoszczy i  osadzono w miejscowych lochach, w których nas katowano.

Tam dowiedziąłem^si^, że za młgnff rozstrzelano 20_osób z Bydgoszczy . Po
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czterech miesiącach pobytu w więzieniu w Bydgoszczy zostałem zwolnio -  

ny na skutek dużych starań Rychtera. Za mnie oddał trzech reklamowa -  

nych na front wschodni*

Ja pracowałem dalej w nadzorze przy odbudowie młyna*

Poza raną wszyscy aresztowani pracownicy z g in ę li .

56



ł

O ś w i a d c z e n i e  ł

Jako więaioa obozu Icono en traoy jno{jo tu tth o f Kr* 1X457 
JpOrBeoIjowoki Konrad aaoieos&iły Soruu, ul* nickierdoza 36 n ,7  

oćwladcaoia oo naot<£>ujo i
Było to w ozerwou 1941 roku chyba tydzie^ po nąpaóci a r o il  

h itlerow sk iej na Związek 2a&zieokif prsechodsiłeGi oię po Ul ♦:-'oana*>- 
sk lej na I^d&órau w oaaoie kiedy lu d zie  wyohodslli a koóoioła*
W p e m y n  '.jomonoie do poozozccólnych grup ludzi podchodzili cywile 

Uiency i kąsali tyra grupom lud ci ±66 z nini, Gdyż aootali areszto

wani aa rozmowę w języku polskim* W crąyic aresztowanych ancl uał 
olę noj brat młodszy Pranciozok olał cn wówczas 17 lut* Et od a m a 

jonych powiadonił anio o tyn więc ja udał on b±q s intorwene ją. koni

no, Se praonawlałoia po niomiocku również zootałon irooztowany razon 

a nani było nas około 5u~oiu*

Haotęprdo oootaLlóny prsew iozleni do Oeotapo na bydgoskie 
przednie^cio, saokaliaowoni zoatalićny n i  daiedziiiou w ®urtt£ach*
•i.'odozas dnia s ta le  wią^nidw przybywało tak* A© wieesoren było nas 
około 4°0 oodb* Były kobiety, n łodzio£, lu d z ie  ot aro i*

Wrzynano nao do poniedziałku rana boa p io ia  i  jakiegokolwiek  
jedzenia, jeszcze w sobotę wieesoren opisyw ali nasze personalia  
nanosząc dane na l is ty *

a poniedziałek rano o trsynalióny 1 bochenek Chleba 2 kc* na 
dwóch i  uforaowani w kolunną pod ookortą rtS0**-n^ndwf Ltorzy 
a autenatani w ręku eskortow ali nao przez edueto na dworzec skąd 
pociąclea  ooobo?jyn w sakluozonych. wa£pn-!Ch praewieaiono nao do 
^dańoka*

Było to po południu kiedy po wyładowaniu nao a pociągu  
pra onao zero wolifiny u lic  oni Gdańska na dworzec k o le jk i wąskotorowej# 
Praoraaroa u llca n i był bardzo nieprayj etany p luto na na3 n iok ic-
dy wyro ot k i “H itler  Jujond’ podchodzili i  b i l i  i  kopali nao zachęca* 
n i przez enkorfa] 89**iandw*

Wąskotorową kolejką przeprawiając s ię  przez • io łę  pronoo 
w CodoiHiCh 22,2o dootali^ny o!q na niojooo przeznaczenia* 
noc w lo c ie  kiedy aaczę llin y  wysiadać a pociągu p iek ło  s ię  sacaęło* 
50 gestapowców strażników obozu rauoiło s ię  na nae b ijąc  nao 
i  wrzesaeząc w niebogłoogu ^aotepnle ufornowano nae w dwuszeregu 
i  tan dostało s ię  $iejodnyn, w awartyn oayku ruosylióny pracz 
pobliską drogę na daiedzin iec lagru* Gestapowcy u sta w ili s to l ik  
po jednej stron ie  nasaej kolicmy, naotępnio utworzyli oą>aior
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a cootapowoów i  cnoaall aprawdsać obeonoóć#
Wpmaosony m a la ł ag łosió  oiq do n tolilsa , a le  prsoohodsić onoiał 
waród aspderu  gestapo w dnt ktorsy b ic ien  po twórcy 1 kopni ai^aal 
aaohęeali nac do oayboseęo ooruosania o ię ,  kaSdy a nas był pokFo* 
wiocy* następnie podprowadsono naa pod wiofiycskę otra&niosa, 
gdsio strażnik o&?iadesył, ge &aay o ię  usiądó aa s ie n i ,  w yo^cm ć  
praed oiobio nęcę i  w takioj poayoji n iod sieć . W rani o opuesoas- 
n ia  rąk będsio do nao str so la ł*  Kiody aaaleźllśjoy i ę  wiecaoren 
w 1 igrae po prny Jezdnie panowała tara beswsGlędaa c io sa  a obop- ro
b i ł  wrażenie rjyludaioncco. dopiero na drugi dsioA raacrnncsąccj 
i  niopraeopcnoj nocy raoglióay c ię  przekonać i l o  więćniów saa-jaur 
j o s ię  w o bo s io  t a  było ioh  prseosifco 5*0(X)«

Około soda# 5 t e j  rano otrsyoalióray piorwsso i^y&ywionie 
składające się a kronki razowego suchego chleba i  1 /2  l i t r a  c s  r -  
noj kas?y«

ITaetqpnie postawiono nao pod Polanę s  ręk^ai do góry i  taŁ 
csokuli&ay do goda# S-ftoj tj*  do osa.su "d iratu’* poleca* on na 
tym, &q n i  aawear/anio s  pokoju biura wywoływano naswioko dolikwi^nr 
ta , który zabierając owo jo  dokumenty wohodaił do biura praos 
opisywany juó sspeCLer następnie następowało prseołuchnnio. Pr a©"* 
wodnie auraucano nas pro rosy jsk ie  naotowionie 1 oycnatio dla  
23KR* Dla prcypoonionia o nassoj n in ie  kajftdy otrsynywoł od 30-80 
rasów na ty łek  i numer obosowy*

Po te j  kuźni aoprowadsono nao do ła £ n i| g ls io  ua^ci 
i  ogolen i a córy i  s  dołu otraym alifey b r a n ia  obosowe, Obiad 
ajodliópy aa otojąoo. By&a się?a fasolow a, po obiodsie prcea dwio 
godainy uprawialióny gimnastykę a kulani.en o ię  po s io o i ,  t  M on t  
i  lanymi satueakami* Bjft# to ooó o!aropnogo, tysbor& aiej, to  ty łk i  
p lecy  a ioras głowę mieliśmy strassn io  obito#

Ja praca okres dwóch tygodni n ie  mogłem n i o d s i a n i  
lożoó na plooaoh* 2a druga noo w 1 ^grse była strasram*

żyoio obosowe j e s t  napowno naroc, Proca jeososo  ras pra- 
ca, pobudka o 4 -te j  upoi wloosomy o 2 1 ,oo a od 5-20wfe0j praca 
a 1 godsianą praeaewą obiadowy#

. W ,  24.1V.70r. Oraooho^Dia

Łitwiordsan właonoręeany podpis ob# Kontowa Oraoolicwdt iego 

i'on»i,ania 24.IV.X970r. (_) j io ja y  BaOMMki
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Der Feste Plat2 Thom 1945
Von T r a u g o t t  E h r h a r d t

Am 13. Februar 1971 verstarb in Has- 
sel bei Celle ein verdienstvoller Soldat: 
Generalleutnant a. D. Otto-Joadiim 
Liidecke, 1945 Kommandant der Fe- 
stung Thom.

Sein Tod erinnert an eine jener Epi- 
soden des sidi dem Ende zuneigenden 
II. Weltkrieges, die wegen der in ihr 
liegenden Tragik verdient, der Nachwelt 
iiberliefert zu werden: Der Ausbruch der 
deutschen Besatzung von Thom, dereń 
Kommandant in schwierigster Lage Ge
neralleutnant Liidedce geworden war.

Thom, seit jeher die feste Stadt an 
der Weidisel, mit dereń Anfangen die 
deutsche Geschichte jenes Raumes eng 
verkniipft ist, seit jeher im Nationalita- 
tenkampf des Ostens und immer wieder 
im Brennpunkt europaischen Interesses
stehend------------diese alte Stadt wur zu
Beginn des die Welt erschuttemden 
gróCten Ringens der Zeiten emeut in 

das Deutsche Reich einbezogen worden.*) Noch immer standen hier die Zeugen 
der deutschen Vergangenheit aus sieben Jahrhunderten; emeut pulsierte hier 
deutsches Leben: und wieder war der wehrhafte Charakter des festen Platzes an 
der preuGischen Weichsel in den Vordergrund geriickt: Thom war im August 
1944 wie schon zu den Zeiten, ais es preuBische Festung gewesen war, zum Eck- 
pfeiler der Grenzverteidigung bestimmt worden.

Ausbau und Bevorratimg sollten fur eine Besat^ing von fiinf Divisionen erfol- 
gen —  eine groGzugige Planung, dereń grundsiitzliche Fragwurdigkeit die so- 
fortige Inangriffnahme aller MaOnahmen zunachst nicht behinderte. Im Gegen- 
teil: Die Tatkraft, mit welcher hier den ergangenen Anordnungen entsprochen 
wurde, war angesichts der in der II. Jahreshalfte 1944 sich bereits bedrohlich 
abzeichnenden prekaren Gesamtsituation sehr beachtlich.

Es lag in der Natur der Sache, daC die Anlage von neuen (den Erfahrungen 
des Ostkrieges angepaOten) Kampfstellungen sich iilteren Erkenntnissen an- 
schloB und von dem 1914 erreichten HBchststand des Ausbaus von Thom (von 
dem immer noch beachtliche Reste verblieben waren) ausging. Schon zum Zeit- 
punkt der Armierung von 1914 war der Fort-Giirtel von Thom (damals drei- 
zehn Forts, drei kleinere Werke und drei Panzerbatterien — unter den Forts 
das erste deutsche Panzerfort mit 21cm-Turmhaubitzen; bei den selbstandigen 
Panzerbatterien 2 Stek. 15cm-Tuxmhaubitz- und ejne lOcm-Schirmlafettenbat-

•) E ine d n g eh en d e re  D arstellung aller Erelgnlsse, dazu die ihnen voraufgehende G e
schichte des Festen P latzes Thorn  lst m  den D eutschen Soldaten-JahrbU chem  IMS, 
1966, 1967 (Schlld-Verlag, MUnchen) zu Ilnden.
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terien) die Hauptabwehrstellung der Festung gewesen. Aber schon damal* wa
ren mit der Stellung am Sudrand des Fortes Sehirpitz und der Drewenzstelhmg 
starkę AuBenstellungen gescbaffen worden. Etwa den gleichen Verlau£ nahmen 
1944 Vorpostenstellungen ein, die man im Sinne einer Rundumverteidigung 
noch mit gleichen Anlagen im Waldgebiet nordlich der Festung ergSnzte.

Personell war die Abwehrkraft vorerst auf die Ausbildungseinheiten im 
Raum von Thom besehrjinkt, doch sollten zuriickgehende Feldtruppen die ge- 
plante Besatzungsstarke auffiillen. (Zu Ende des Jahres 1944 war freilich schon 
klar, daB eine Starkę von fiinf Divisionen fiir Thom nicht erreicht werden 
konnte.)

Im Dezember 1944 wurde der bisherige Kommandant von Glogau, Oberst 
Guksch, zum Kommandanten von Thom emannt. Ais gebiirtiger Thomer setzte 
er sich mit besonderem Eifer fiir diese Aufgabe ein und leistete vor aDem 
prganisatorisch Hervorragendes. Seit Anfang Januar gewann auch die Bildung 
einer Festungsbesatzung zunehmend Gesicht. Ihr Kem war zunSchst die zur 
Ąuffrisdiung im Siidteil der Festung liegende 31. VoIksgrenadier-Divi*ian 
(Kommandeur: Oberst Wolkowitz), doch war diese fronterfahrene Truppe nur 
ganze vier Bntaillone (zwei Regimcnter) stark und ihrer Artillerie fehlten die 
Geschiitzel (Sie sollte bis zum SchluB auch keinen Ersatz bekommen und blieb 
auf Bcutewaffen, soweit sie sich in Thorn befanden, angewiesen.) Es trafen fer- 
ner einige Bataillone von nur bedingtem Kampfwert ein. Ais kleine Kemtrup- 
pe stand dem Kommandanten dafiir der Stamm der Kriegsschule Thom (etwa 
120 Fahnriche, dazu Ausbilder —  z. T. Ritterkreuztrager —  , das Ganze unter 
Oberst von Rhaden) zur Verfiigung. Mit iJledein war aber an eine Verteidigung 
des mit seineu Vorpostenstellungen sehr «rtveiterten befestigten Raumes noch 
in keiner Weise zu denken.

Eine fiir Thom vorgeschene Division war bcreits nach Norden abgedrangt 
worden; weitere Divisioncn waren —  bis auf die unter Kampfen langsam auf 
Thom heranziehende 73. Infanterie-Division (Kommandeur: Generalleutnant 
Schheper) —  nicht erfaCbar. In dieser Lage wurde die Emennung eines neuen 
Kommandanten erforderlich, der von Rang und Erfahrung her in der Lage war, 
unter den gegebenen Verbaltnisscn die Abwehr im Thomer Befestigungsraum 
zu organisieren und zu leiten. Schon die Anwesenheit hoherer 
Truppenkommandeure bcdingte einen glcichrangigen General ais Kommandan
ten, doch war zugleich auch Erfahrung in der taktischen Verwendung standiger 
Befestigungen einschlieBlich ibrer neuzeitlichen Ergiinzungen am Flatze.

So wurde de.nn der bisherige Kommandant der Befestigungen im Wehrkreis 
XX, Generalleutnant Otto Liidecke, zum Festungshommandanten von T hom  
femannt und eiligst dorlhin in Marsch gesetzt. Er traf am 21. Januar 1945 
Łbends nach schwieriger (von Fluditlingstrccks und Nadischubkolonnen behin- 
tlerter) Kraftwagenfahrt in nlleiniger Begleitung seines Adjutanten in Thom  
6in und loste den urn die bisherige Wahrnehmung der Kommandantenaufgaben 
Sehr verdienten Oberst Guksch, der Generalleutnant Ludecke zugeteilt blieb, 
lin Kommando ab.

Die Verhiiltnisse, die Generalleutnant I-iidccke antraf, waren alles andere ais 
ibsige. Der sowjetische Angiiff auf die Reichsgrenzen hatte bereits die ostpreu- 
Hische Grenze fiberschritten und halle auch schon Posen einzuschlieBen begon- 
tifin. Zwar war die 73. Infanli;ric-Division schon in unmittelbare Nahe von
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Thom gelangt (sie riickte etwa am 24. Januar 1945 in den Nordabschnitt der Fe
stung ein), doch auch der Gegner hatte bereits auf Thom erste Angriffe 
untemommen: Am 16. Januar 1945 griffen erstmalig Bomber die 
Eisenbahnbriicke an. Der Angreifer verlor dabei zwei Flugzeuge, ohne die 
Briicke zu tref fen. Am 18. Januar stieBen feindłiche Panzer gegen die siidliche 
Vorpostenstellung bei Aschenort vor und driickten trotz Verlustes von drei 
Panzem die schwachen deutschen Sicherungen auf die 2. Vorpostenstellung (im 
SchieBplatzgelande) und sogar schon auf die Hauptwiderstandslinie (die siidli- 
che Fort-Linie) zuriick. Dort blieb der Angriff zunachst im die Forts verbin- 
denden Panzergraben hangen. Wahrend ein GegenstoB hier die Lage wieder 
bereinigte, konnte sich der Gegner im Ziegeleigeliinde siidlich Rudak behaup- 
ten. Da die Drewenzstellung bzw. der gut ausgebaute Briickenkopf von Lei- 
bitsch nur von schwachen Verteidigungskraften hatte besetzt werden konnen, 
muBte diese taktisch wichtige Position angesichts der nun auch im Nordab
schnitt von Thom einsetzenden Feindangriffe aufgegeben werden, womit sich 
die Verteidigung im gesamten Umkreis der Festung auf den alten Fortgurtel 
beschrankt sah.

Der neue Kommandant begann unverzuglich, d. h. schon am 22. Januar 1945 
mit energischen MaBnahmen: Nach noch von Oberst Guksch ausgearbeiteten 
Befehlen wurde der Feind im Sudabschnitt angegriffen und bis iiber die 
Vorpostenstellimg im SchieBplatzgelande zuriickgeworfen. Ais Ersatz fiir den 
im Norden gelegenen und nach Verlassen der Drewenzstellung gleichfalls 
aufgegebenen Flugplatz wurde am Bahnhof Mocker eine neue Landepiste 
geschaffen. (Sie konnte indessen nicht mehr voll verwendbar gemacht werden, 
aber sie war ohnehin gegenstandslos geworden, da bis auf einen Abwurf von 
Zundermaterial fiir Artilleriemunition auch die Verbindung aus der Luft 
unterbrochen blieb.) Von besonderer Bedeutung war aber die Neugliederung 
der Verteidigungskrafte: Den Nordabschnitt (Forts la bis IVa) iibernahm die 
73. Infanteriedivision, den Sudabschnitt (Forts V bis VII) die 31. Volksgrena- 
dier-Division. Dazu wurde um die geschlossenen Stadtteile auf dem Nordufer 
der Weichsel ein Kemring angelegt, welchen eine Kampfgruppe v. Rliaden 
yerteidigen sollte.

Bei Feststellung der Munitionslage, welche General Liidecke noch am 22. Ja
nuar untemommen hatte, war das Ergebnis niederschmettemd: Die 
Artilleriemunition reichte nur fiir drei GroBkampftage. Der Kommandant mel- 
dete daher beim OKH iiber Funk emste Bedenken an, erhielt aber von General 
Wenck den Fuhrerbefehl iibermittelt: „Thom ist unter allen Umstanden zu hal- 
ten ais Eckpfeiler!"

Inzwischen war der Feind bereits vor Graudenz gemeldet. Mit dem OKH und 
der 2. Armee bestand Funkverbindung. Uber diese traf am 29. Januar 1945 
nachmittags iiberraschend der Befehl ein: „Operative Lage erjordert sofortigen 
Ausbruch aus Thom !“ Nur eine Stunde spater meldete der Kommandant, daB 
er sechs Stunden nach Eingang des endgiiltigen Befehls antreten konne. Er 
hatte hierbei zu beriicksichtigen, daB tiefer Winter mit starkem Frost und ho- 
hem Schnee herrschte und zum mindesten die Wege im Mittelabschnitt des in 
Aussicht genommenen Ausbruchsraumes schwer passierbar sein wiirden. Auch 
die dank der klaren Sicht bald nach Ende der Dunkelheit einsetzende 
Luftbeobachtung wiirde das Untemehmen gefahrden. Andererseits konnte das
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Weichselels noch so fest sein, daC das Uberschreiten mOglich sein wurde. Dieae 
MSglichkcit war cntscheidend, donn Ubersetzmittel besaB die Thomer Bent* 
zung nicht

D ie taktischen MaBnahmen des Kommandanten basierten auf der vollen 
Inanspruchnahme des Uberrascliungsmomentes: Die noch auf dem Sudufer 
eingesetzle 31. VoEcsgrenadier-Division muCte sich unbemerlct vom Gegner 15- 
sen, flber die Briicko und in die Ausgangsstellung fur den Durchbruch gezogen 
werden. Danach muSte die Briicke gcsprengt werden. D ie 73. Infanterie-Divi- 
sion wiedenira hatto bei ihrer Bereilstellung zum Angriff eines ihrer Regimen- 
ter bis nach enrfcllcni Durchbruch noch in ihrem bisherigen Abschnitt zu be- 
lassen. Es £ol’to spćiter dio Nachhut bilden. Der Angriff selbst mufkę zum 
Zweck dar Uberraschung ohne Aitillerie-Untcrstutzung beginnen und an aDen 
beabsichtijlPA DurchbnirJisiellen glaicbzeitig erfolgen. Die taktiscbe GBede- 
rung fnr den Angriff ssh drei Angriffsgruppen vor, dereń jeder eine
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VormarschstraBe (die unbedingt einzuhalten war) zugewiesen war. Mit 
fo*Uchreitendem Angriff sollten diese Gruppen sich zu Marschkolonnen for- 
mieren. Die rechte Kampfgruppe, die zugleich die Flankensichcrung nach 
rechts und die Nachhut zu stellen hatte, wurde von der 73. Infanterie-Division 
gebildet. Die 31. Volksgrenadier-Division bildete die linkę Kampfgruppe. In der 
Mitte hatte der Kommandant die Kampfgruppe von Rhaden, alle mot. Fahrzeu- 
ge (dabei die Sankas mit den Verwundeten) und den Rest der deutschen 
Zivilbev61kerung in Starkę von nodi 600 Kopfen zusammengefaBt. Audi seine 
Behelfsstelle marschierte hier mit.

Nach Eingang des endgiiltigen Funkbefehls am 30. Januar 1945 gcgcn 16 Uhr 
lief vom Gegner unbemerkt, die Bereitstellung zum Angriff an. Der gesamte 
Angnffsraum zwischen Fort Ilia  und IVa hatte eine Frontbreite von rund 6 
km. Nur wenig spater ais geplant (gegen 0 ,00  Uhr) traten die Angriffsgruppen 
an und durchbrachen den vdllig uberraschten Gegner, der sich auch an den 
unangegriffenen Frontabschnitten ganz passiv verhielt und erst wesentlich spa
ter zógemd folgte. Bis auf wenige Heckenschiitzen verhielt sich auch der polni- 
ache Bevólkerungsteil passiv.

Mit Tagesanbruch setzten in zunehmendem Mafie Schwierigkeiten ein. 
Fliegerangriffe erfolgten vor allem gegen die linkę und mittlcre Gruppe. Das 
Wetter begann umzuschlagen, so dafi auch fiir die Tragfahigkeit des Weidisel- 
eises zu fikthten war. Die Angriffe durch die im Hinterland stehenden Feind- 
truppen mehrten sidi. Dadurch liefi sich die redite Kampfgruppe auf die 
MarschstraOe der mittleren Gruppe abdrangen. Zugleich riB der Funkkontakt 
mit der, mit der Masse nun vor der Kampfgruppe von Rhaden marschicrenden, 
schnell vorsto6enden und damit die taktische Verbindung mit dem ubrigen Tei! 
der Ausbruchstruppe verlierenden 73. Infanterie-Division ab. Die Gruppe von 
Rhaden muOte jetzt ihrerseits eine Flankensieherung nach rechts herausscliie- 
ben und sah sich zugleich einem starken Gegner, der sich der mittleren Gruppe 
yorgelegt hatte, gegeniiber. So muCte sudlich Unisław erneut um Durchbruch 
gekampft werden. Unter zum Teil schweren Verlusten gelangten die Marsch- 
gruppen bis zum 4. Februar 1945 —  weit auseinandergezogen — an die Weichsel 
und, bei Zuriicklassung allen schweren Materials, uber das schon briichig ge- 
worde Eis bei Althausen-Fliederhof auf das jenseitge Ufer. Durch sich heftig 
wehrenden Gegner stoOend, erreichte die Masse der aus Thom ausgebrocbenen 
Besatzung (immer noch rund 16 000 Mann stark) die deutschen Linien ar.i Sitd- 
rand von Schwetz-Schónau.

Truppe und Kommandant hatten damit eine groI3e Rewahrungsprobe abge- 
legt, denn die Kampfkraft war infolge der voraufgegangenen Ercignissn weit- 
gehend geschwunden. Die Tragik des Zusammenbruchs hat jene Leistung 
schnell verdunkelt und vergessen lassen. Es erschien wert, sie der Nachwelt 
wieder ins Gedachtnis zuriickzurufen.
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Twierdza Toruń - Traugott Ehrhardt

Dnia 13 lutego 1971 r. zmarł w Hassel w pobliżu Celle wielce zasłużony 

żołnierz, generał ** porucznik w stanie spoczynku Otto—Joachim Ltldecke, 

komendant twierdzy Toruń w 194-5 r.

Jego śmierć przypomina jeden z tych epizodów kończącej się 

II wojny światowej, które z racji zawartego w nich tragizmu zasługu= 

ją nato, by je przekazać potomności Tym epizodem było przedarcie się 

niemickiej załogi Torunia, którego komendantem w najtrudniejszym po= 

łożeniu został generał-porucznik Ltldecke.

Toruń umocnione miasto nad Wisłą, z którego początkiem ściś= 

le łączy się historia niemiecka tego obszaru, miasta stojące od dawna 

w centrum narodowych walk na wschodzie a zawsze w centrum interesów 

europejskich. To stare miasto zostało włączone do Rzeszy Niemieckiej 

na początku największego zmagania wszystkich czasów, zmagania, które 

wstrząsnęły światem. Nadal czuwały tu świadectwa niemieckiej przesło= 

ści siedmiu wieków, na nowo pulsowało tu niemieckie życie i znowu na 

czoło wy sunął się wojenny charakter twierdzy'nad pruską 7vTisłą a mia= . 

nowicie od sierpnia 1944 r. uznano Toruń tak jak za czasów, kiedy był 

twierdzą pruską - za filar w obronie granic. /

Wyposażenie i zaopatrzenie miało służyć załodze, składającej 

się z pięciu dywizji - plan zakrojony szeroko, którego zasadnicza wąt= 

pliwość nie przeszkodziła w natychmiastowym podejmowaniu wszystkich 

planowanych działań. Przeciwnie energia, z jaką tu realizowano wyda= 

ne zarządzenia była w obliczu zarysującej się groźnie ogólnej sytuacji 

drugiej połowy 1944 r. - godna uwagi.

Było rzeczą naturalną, że zaczęte od zakładania nowych pozycji 

bojowych adekwatnych do doświadczeń wojny na wscodzie, w nawiązaniu 

do starych doświadczeń roku 1914, kiedy to rozbudowa Torunia osiąg= 

nęła swój szczyt /znaczne pozostałości tej rozbudowy ostały się jesz= 

cze/ jui w roku 19^4 pas fortyfikacji Torunia był główną pozycją obron= 

ną twierdzy i składał się z 13 fortów, 3 niniejszych umocnień i 3 ba= 
terii pancernych. Wśród fortów, jeden był pierwszym Kortem pancernym 

z haubicami 21 cm. We wieżach pancernych. Natomiast samodzielne bates? 

rie pancerne posiadały 15 cm. haubice wieżowe i jedną 10 cm. baterię 
spancerzoną. Już wówczas stworzone zewnętrzne pozycje na południu 5'or= 

tu Cierpice i nad Drwęcą. Kniej więcej te same miejsca zajęły pozycje 

obronne w roku 1944, które na zasadzie obrony okrężnej uzupłenione 

podobnymi umocnieniami w lasach północnych twierdzy.

Siłą obronną stanowić miały jednostki szkoleniowe z terenu To= 

runią, które miały być uzupełnione do wielkości planowanych przez co= 

-Lejące się oddziały. Z końca roku 1944 okazało się już, że Toruń nie
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osiągnie s i ły  pięć dywizji.

W grudniu 1944 r. dotychczasowy komendant Głogowa, pułkownik 

G-uksch mianowany został komendantem Torunia. Jako urodzony toruil= 

czyk podjął swoje zadanie ze szczególną pilnością i organizacyjnie 

dokonał rzeczy wybitnych. Od początku stycznia 1945 r. stan załogi 

twierdzy coraz bardziej przyrasta. Jądro załogi stanowiła stacjonu= 

jąca dla odpoczynku na południu twierdzy 31 dywizja Volksgrenadie= 

rów / dowódca * pułkownik Wołkowitz /, jednak ten doświadczony w bo= 

jach frontowych oddział liczył tylko 4 bataliony / 2 pułki/ a je&o 
artyleria nie posiadały dział. Miała ona nie otrzymać żadnych uzu= 

pełnień i zdana była wyłącznie na broi. zdobyczną, jeśli się takowa 

w Toruniu znajdowała. Do załogi dołączyły nieliczne bataliony ogra= 

niczonej wartości bojowej. Do dyspozycji komendanta stała załoga 

szkoły wojennej w Toruniu, około 120 podchorążych wraz instrukto= 

rzy częściowo posiadacze krzyżgi rycerskiego - całość pod dowództwem 

pułkownika von Rhaden. Wziąwszy wszystko pod uwagę, nie można było 

myśleć o obronie obszaru rozszerzonego o nowe placówki obronne.

Jedna przewidziana dla Torunia dywizja została już odepchnięta 

na północ, inne dywizje np. cofająca się wolno wśród walk 73 dywizja 
piechoty pod dowództwem geherała-porucznika Schliepera była nieosią= 

galna. W tej sytuacji sprawa nominacji nowego komendanta, któryby z 

racji rangi i doświadczenia mógł w danej sytuacji kierować i organi= 

zować obronę toruńskiej twierdzy stała się palącą. Sama obecność a*** 

h d o w ó d z W  oddziałów wymagała nominacji na komendanta generała 

równego stopniem, a przy tym potrzebne była doświadczenie w taktycz= 

nym stosowaniu stałych umocnień łącznie z nowoczesnymi uzupełnieniami.

Stąd też dotychczasowy komendant umocnień XX rejonu generał - 

porucznik Otto Lttdecke został mienowany komendantem twierdzy Toruń i 

tamże pilnie skierowany. Do Torunia przybył w wyłącznej asyście swego 

adiudanta dnia 21 stycznia 194-5 r. wieczorem, po długiej i uciążliwej, 

bo utrudnionej kolumnami uciekinierów i uzupełnień - podróży samochodem. 

Tu zwolnił dotychczasowego i zasłużonego komendanta pułkownika Gikkscha, 

który przydzielony została generałowi Lttdecke.

Sytuacja, jaką zastał generał Lttdecke była mało różowa. Sowiec= 

ki atak na granicę Rzeszy przekroczył granicę Frus 7/schodnich i, rozpo= 

czął nawet zamknięcie wkleszczach Poznania. Wprawdzie 73 dywizja piecho= 
ty znalazła się w bezpośredniej bliskości Torunia i wkroczyła do twier= 

dzy od północy 24 stycznia 1945 r., jednalże również przeciwnik rozr,o= 

czął pierwsze ataki na Toruń 16 stycznia 1945 r., gdzie bombowcy poraź 
pierwszy zaatakowały most kolejowy. Napastnik utracił dwa samoloty nie 

trafiając mostu. 18 stycznia nieprzyjacielskie czołgi zaatakowały po=
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łudniowe placówki i mimo utraty 3 czołgów odepchnęły słabą nie= 
miecką obronę na drugą pozycję obronną na poligonie a nawet na 

główną pozycję obronną tj. do południowych fortów. Atak utkwił 

na łączących forty murach przeciwpancernych. Podczas kiedy kontr= 

atak oczyścił te tereny, nieprzyjaciel zajął tereny Cegielni Ru= 

aak. Ponieważ placówki nad Drwęcą, względnie dobrze rozbudowany 

^.rzyczółek mostowy w Lubiczu można było obsfcdzić tylko słabymi 

siłami obronnymi, musiano zrezygnować z tej taktycznie tak waż= 

nej pozycji, tym bardziej, że na północy rozpoczęły się ataki 

nieprzyjacielskie. Tymsamym obrona twierdzy ograniczyła się na 

pasie starych fortów.

Nowy komendant niezwłocznie podjął już 22 stycznia 1945 r. 

energiczne środki. Zgodnie z rozkazami opracowanymi jeszcze przez 

pułkownika Guksza zaatakowano nieprzyjaciela na południowym od= 

cinku i odrzucono poza pozycje na poligonie. W zastępstwie poło= 

żonego na północy i po opuszczeniu pozycji na Drwęcy róv.nież od= 

danego lotniska zorganizowano lądowisko w pobliżu Dworca Mokre.

To lotnisko stało się jednak bezwartościowe, ponieważ z wyjątkiem 

jednego zrzutu zapalników do pocisków artyleryjskich połączenie 

powietrzne zostało zerwane. Szczęśliwego znaczenia nabrała reor= 

ganizacja sił obronnych. Odcinek północy /forty la - IYa/ przeję= 

ł& 73 dywizja piechoty, odcinek południowy /forty V - VII/ prze= 

łe 3*1 dywizja volksgrenadierów. Ponadto zamknięto część miasta na 

północnym brzegu Wisły objął pierście* obronny, którego broniła 

grupa pułkownika von Rhaden.

Rezultat przeglądu amunicji, którego dokonał generał Ltt= 

decke jeszcze 22 stycznia był miażdżący. Zapas amunicji artyleryj= 

skiej starczał na trzy dni walki artyleryjskiej. Komendant zgło= 

sił swoje wątpliwości OKH przez radio, na co generał Wenck przeka= 

zał na rozkaz Ptlhrera "Torui ma być filarem obrony i należy go u= 

trzymać za wszelką cenę”.

Tymczasem meldowano pojawienie się nieprzyjaciela już pod 

Grudziądzem. Łączność z OKH i 2-gą armią działała. Tą drogą wpły= 

nął 29 stycznia 194-5 r. niespodziewanie rozkaz "Sytuacja operacyj = 

na wymaga natychmiastowego wyruszenia z Torunia'*. po godzinie ko= 

mendant zameldował gotowość wymarszu w przeciągu 6 godzin od otrzy 
mania ostatecznego rozkazu. Musiał wziąść pod uwagę, że panowała 

głęboka zima z silnym mrozem i wysokim śniegiem i że conajmniej 

drogi środkowego odcinka w rejonie przebicia tylko z trudem będą 

mogły byc użyte. Również dabra wiadomość w jasne zimowe nocy zwięk 

szały niebezpieczeństwo przedsięwzięcia. Z drugiej strony lćd na
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Wiśle mógł być tak silny, że umożliwiał przejście przez rzekę.

Te możliwość była decydująca, ponieważ środków do przeprawy za= 

łoga toruńska nie posiadała.

Środki taktyczne komendanta bazowały na pełnym stosowaniu 

momentu zaskoczenia. Znajdująca się na południowym brzegu 31 dywi= 

zja miała się niepostrzeżenie oderwać od nieprzyjaciela, przejść 

przez most i zająć pozycję do przedarcia. Następnie należało wy= 

sadzić most. 73 dywizja zająć miała pozycję natarcia jednego puł= 
ku aż do czasu ukończenia przedarcia. Fułk ten stawić miał potem 

straż tylną. Natarcie celem zaskoczenia należało rozpocząć bez 

wsparcia artylerii i to na wszystkich przewidzianych punktach prze= 

darcia. Taktyczne formowanie natarcia przewidywało trzy grupy na= 

tarcia, którym każdej z osobna wyznaczono trasę przemarszu. Wraz 

z następującym natarciem miały grujjy te formować kolumnę marszową. 

Prawą grupę tworzyła 73 dywizja piechoty, która równocześnie za= 

bezpieczała prawe skrzydło i tworzyć miała straż tylną. 31 dywizja 

tworzyła lewą grupę bojową. W środku posiadał komendant grupę von 

Rhaden, wszystkie pojazdy mechaniczne wraz z rannymi i resztą nie= 

mieckiej ludności cywilnej w ilości 600 osób. W tej grupie maszero= 

wał również jego oddział pomocniczy.

Po otrzymaniu ostatecznego rozkazu radiowego 30.1. 194-3 r.

o godzinie 1&,oo zajęto - przez wroga niezauważalnie - pozycję go= 
tową do natarcia. Rejon natarcia pomiędzy fortem Ilia i IVa miał 

łącznie długość 6 kilometrów. Niewiele później niż zaplanowano, 

około godziny 0,oo rozpoczęło się natarcie i zaskoczony nieprzyjae 
ciel ustąpił a w miejsca niezaatakowanych również zachowywał się 

biernie, dopiero znacznie później ostrożnie następował, poza nie= 

licznymi strzelcami polska część ludności zachowywała się biernie.

Wraz z nastaniem dnia rozpoczęły się narastające trudności. 

Ataki lotnicze objęły lewą i średnią grupę. Temperatura się podnio= 

sła tak, że nośność lodu na ffi^lę stawała się problematyczna. Natar= 

cia oddziałów nieprzyjacielskich wzmogły -się tak, że prawa grupa 

zepchnięta została na trasę przemarszu grupy środkowej. Równocześnie 

przerwała się łączność radiowa z 73 dywizją piechoty, która teraz 

maszerowała przed grupą von Rhaden i szybko postępowała naprzód, 

tarcąc łączność taktyczną z pozostałą częścią przedzierającej się 

załogi. Grupa von Rhaden zmuszoną została do zabezpieczenia prawego 

skrzydła i stanęła naprzeciw silnego przeciwnika, który stanął w 

drodze. Dlatego na południu od Unisławia ponownie trzeba było wy= 

walczyć przejście. Wśród ciężkich strat docierały grupy marszowe 

daleko rozciągnięte do 4 lutego nad Wisłą i przekroczyły ją przez
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kruchy, lód pozostawiając wszelki ciężki sprzęt w okolicach‘*sAlt= 

hausen-Płiederhof. Przedzierając się przez broniące się oddzia= 

ły nieprzyjacielskie osiągnęła załoga Torunia /jeszcze zawsze 

1&.0C0 żołnierzy/ niemieckie linie na południu od Świecia - Prze= 

chowa./Schwetz-SchOnau/

Zarówno oddziały jak i komendant zdały ciężką próbę, ponie= 

waż na skutek poprzedzających wydarzeń znacznie spadła wartość 

bojowa. Tragizm upadku wyczyn ten szybko przesłonił w zapomnienie. 

Wydaje się wartym, aby go przepomnieć potomności.

+ Althausen Starogród,

Pliederhof - Kosowo-Chrystowo.

Toruń, dnia 5 listopada 1972 r. Za zgodność przetłumaczenia

/Alojzy Bednarski/
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K R Z Y S Z T O F  B I S K U P

TWIERDZA TORUŃ
O d najdawniejszych czasów T o 

ruń, położony nad W isłą, na skrzy
żowaniu uczęszczanych szlaków han
dlowych, miał duże znaczenie stra
tegiczne. O d dawna też odgrywał 
rolę jako punkt warowny, broniący 
przeprawy wiślanej lub nadgranicz
nych terenów ziemi chełmińskiej.

Pierwsze ślady osadnictwa należą 
do okresu sprzed XI w. Centralnym  
punktem  był gród strzegący przej
ścia przez W isłę, a zbudowany na 
miejscu późniejszego zamku krzy
żackiego. Podlegał on władzy dziel
nicowych książąt piastowskich. Po 
usadowieniu się Krzyżaków w T o 
runiu, po roku 1231, przystąpili oni 
do budowy zamku. Pierwszy, nie
wielki zresztą zamek, został zbudo
wany w miejscowości Stary T o ru ń ; 
po pewnym czasie „przeniesiono” 
go na miejsce, gdzie się obecnie 
znajduje. Położony na wzgórzu (po
zostałość po grodzie słowiańskim), 
otoczony potężnymi, już ceglanymi 
murami i obsadzony przez silną 
załogę, był w swoim czasie trudny 
do zdobycia. Został jednak zdobyty 
i zburzony przez mieszczan to ru ń 
skich w 1454 r., gdy miasto poddało 
się Polsce.

Stare M iasto T oruń, założone 
w obecnym miejscu około 1233 r., 
także posiadało silne fortyfikacje. 
Było ono otoczone m uram i i fosą, 
przy czym m ur wewnętrzny miał 
wysokość 5,5 m. N a wysokości 
3 metrów przebiegał ganek obronny. 
Fosa miała szerokość 40 m, a wzdłuż 
murów znajdowało się 30 baszt 
i 6 zespołów bram nych. N ajpo
tężniejszy z nich to zespół Bramy 
Starotoruńskiej, położony przy dzi
siejszym placu Rapackiego. Sprzęg
nięte ze Starym M iastem Nowe 
M iasto (założone w 1264 r.) miało

fosę szerokości 20—25 m, wzdłuż 
m urów 20 baszt i 3 zespoły bramne.

Jednak już w II połowie XVI w. 
ten typ fortyfikacji okazał się prze
starzały. M iasto T o ru ń  otrzymało 
więc pod władzą polską nowoczesne 
ziemne fortyfikacje bastionowe, k tó
rych fragm enty znajdują się w re
jonie pl. Rapackiego od strony 
Bydgoskiego Przedmieścia. Składały 
się one z 8 bastionów (licząc od 
wschodu): 1 — Nowy, 2 — Kawaler 
(Nadszaniec) W iększy, 3 — św. Ka
tarzyny, 4 — Odcinkowy, 8 — Sta- 
rotoruński (Staromiejski) lub K a
waler (Nadszaniec) M niejszy. Po
łączone one były kurtynam i (tj. 
odcinkami wału ziemnego) i osło
nięte fosą. średniow ieczne fortyfi
kacje zachowano jako dodatkowe 
pozycje obronne. T en  stan rzeczy

zachowały początkowo władze p ru 
skie po zagarnięciu T orunia  w 1793 
roku. Jedynie w czasie wojen napo
leońskich wzniesiono kilka szańców 
i otoczono je fosą.

W  1818 r., po utrw aleniu swej 
władzy nad T orun iem  ną okres 
przeszło 100 lat, Prusacy przystąpili 
do przebudow y miasta traktując je 
jako tw ierdzę ze względu na nadgra
niczne położenie (granica z zaborem  
rosyjskim na pobliskiej Drwę.:y). 
N a wschód od dawnej średniowiecz
nej tw ierdzy zbudowano więc nie
regularny wielobok forteczny o na- 
rysie poligonalnym, powiększający 
obszar miasta. Składał się on z m uro
wanych, osłoniętych nasypami zie
m nym i schronów. Nowy pas forty
fikacji miał znaczną szerokość.

W  1828 r. wzniesiono F o rt św.

Plan T o ru n ia  z 1793 r. z fo rty fik ac jam i z iem n y m i
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Z innego zestawienia, zaczerpniętego ze statystyk 
Abwehr III, wynika, że w 1940 r. na ogólną liczbę 
1685 należących do dwudziestu narodów cudzo
ziemców działających w antyhitlerowskim wywiadzie 
było 818 Polaków (w tym 82 obywateli polskich naro
dowości niemieckiej), a oprócz tego 16 ehemalige

Danziger — „byłych Gdańszczan” .
Może wśród nich moglibyśmy odszukać Hansa 

Klossa ?

N akładem  Książki i W iedzy  ukazała się tegoż autora 
Bitw a o tajemnice. S łużby wywiadowcze Polski i R zeszy  N ie
mieckiej 1922 — 1939 r.
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K opuła p an ce rn a  sch ronu  p rzy  szosie poznańskiej

Jakuba w okolicy dzisiejszego dworca 
Toruń-M iasto. Była to samodzielna 
cytadela, osłaniająca podejście do 
T orunia ze wschodu przed ewen
tualnym  wkroczeniem wojsk rosyj
skich.

N atom iast na lewym brzegu W i
sły wzniesiono przyczółek mostowy 
i niewielki ceglano-ziemny szaniec 
na ostrowie, tzw. Kępie Bazarowej. 
Przyczółek składał się z części czo
łowej o narysie kleszczowym, połą
czonej kurtynam i z dwoma znajdu
jącymi się w części tylnej bastionami. 
Koszary pełniły jednocześnie rolę 
reduty (ostatnie schronienie załogi). 
W  fosie przed częścią czołową znaj
dował się niewielki rawelin (fra
gm ent fortyfikacji w formie tró j
kąta lub czworoboku, osłaniają
cy zazwyczaj kurtynę). Obecnie 
boczne kurtyny są przerwane przez 
tory kolejowe i Dworzec Głów
ny, który znajduje się prawie 
w centrum  umocnień. W  związku 
z budową tego dworca w 1863 r. 
wzniesiono F ort Kolejowy. Został 
on zbudowany na narysie sześcio- 
kąta foremnego. Posiadał wysokie 
wały, a wewnątrz murowane, z kapą 
betonową, koszary dla załogi.

Po zwycięskiej wojnie z Francją 
(1870—1871) władze pruskie przy
stąpiły do modernizacji umocnień, 
w wyniku której T oruń  został zali
czony do twi erdz I klasy. R ozbudo
wa nastąpiła ze względu na spodzie
wany konflikt z Rosją. W spółcześ
nie też rozbudowano inne twierdze 
pruskie (Poznań). W  T orun iu  zo
stał wzniesiony zewnętrzny pier
ścień umocnień, składający się z 14

fortów głównych i pośrednich oraz 
około 100 schronów i innych obiek
tów o przeznaczeniu wojskowym. 
Forty  główne i pośrednie były 
oznaczane przez Prusaków imionami 
ludzi zasłużonych dla Niemiec. Zwy
czaj ten  naśladowano w okresie 
międzywojennym, po przejęciu 
tw ierdzy przez władze polskie w 
1920 r. O to wykaz fortów tw ierdzy 
toruńskiej, ich nazw niemieckich 
i polskich: I Kónig W ilhelm  I — 
Jan Sobieski; II Bulów — Stefan 
Czarniecki; III L ’Estocq — Stani
sław Jabłonowski; IV Yorck — Sta
nisław Żółkiewski; V Scharnhorst — 
Karol Chodkiew icz; VI G raf D ohna 
— Jeremi W iśniow iecki; V II F rie
drich der Grosse — Tadeusz Koś
ciuszko; VIII H erzog A lbrecht —

Kazimierz W ie lk i; IX H einrich  von 
Plauen — Bolesław C hrobry ; X 
G rosser K urfurst — Stefan Batory; 
XI U lrich  von Jungingen — W ła
dysław Jagiełło; X II W inrich  von 
K niprode — Karol Kniaziewicz;
X III H erm ann Balk — Józef B em ;
X IV H erm ann von Salza — H enryk 
D ąbrowski *.
■v' Najsilniejsze były grupy fortowe 
położone we wschodniej części tw ier
dzy, tzn. od strony spodziewanego 
ataku wojsk rosyjskich. W  skład 
grupy Fortu  I wchodziło 12 m niej
szych obiektów (wolno stojące schro
ny, stanowiska artylerii, procho
wnie), w skład Fortu  II, znajdują
cego się również przy Szosie L u- 
bickiej — 7 obiektów, a F o rtu  XIV, 
położonego po przeciwnej stronie 
W isły — 15 obiektów.

Najbardziej rozpowszechnionym  
typem  fortu  był fort standartowy. 
Składał się on z koszar, pełniących 
jednocześnie rolę reduty, magazy
nów żywności i amunicji, 3 kapo- 
n ier (wysunięte w fosę kazamatowe 
stanowiska piechoty i artylerii słu
żące do flankowego ostrzału) — 
czołowej i 2 bocznych, rem iz i sta
nowisk artyleryjskich na wałach oraz 
obmurowanej fosy o kilkunastom e
trowej szerokości, osłoniętej żelaz
nym  płotem  fortecznym. Zazwyczaj 
fort taki był dwukondygnacyjny. 
W  celu przedłużenia żywotności 
był osłonięty nasypam i ziemnymi

*) Nazewnictwo według spisu obiektów 
fortyfikacyjnych E. Gąsiorowskiego (m a
szynopis w Pracowni Konserwacji Za
bytków w T oruniu).

K apon iera  rew ersow a F o rtu  VIII (w głębi) i fosa

i
I i
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Wypis z tygodnika ”Za wolność i lud” nr 49 /481/ z dnia 2 grńdiiia 1972r„ 

Stanowi ska_w_ dowód ztwi e__PAL

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w najbliższym numerze naszego tygodnika 

następującego oświadczenia:

Po zgonie Komendanta Głownego b* organizacji niepodległościowej Polskiej 

Armii Ludowej /PAL/ - "Czarnego” - Boruckiego Henryka, po raz drugi 

stwierdziłem, że w imieniu Komendanta Głównego, a także D - cy Grup Bo

jowych i Inspektora Szkolenia Bojowego PAL, gen, bryg, Juliana Skokowsklr—  

go, ps. "Zaborskiego”, w charakterze ich zastępców występują osoby nie \ 

posiadające w tym względzie historycznych uprawnień,

W związku z tym pragnę oświadczyć, że z - cą Komendanta Głównego był 

do dnia wyzwolenia niżej podpisany, który posiada własnoręcznie wysta- 

wione^ przez "Czarnego” nominację z dnia 4*IV,1943r. na stanowisko Szefa 

Sztabu Komendy Głównej Obrońców Polski /KOB/ z upoważnieniem do ”urzę - 

dowego występowania w imieniu Komendanta Głównego oraz podpisywania 

dokumentów organizacyjnych z ramienia Komendy Głównej”, co potwierdza 

również pkt, ”a” odręcznego rozkazu "Czarnego" w piśmie do "Turkusa" 

z dnia 4.IV.1943r 0: "Wobec zagadnień dotyczących "Zjednoczenia" możecie 

zainteresowanych informować tylko w moim imieniu, że ja do tej sprawy 

ustosunkuję się batdzo przyjaźnie”««o

Jednocześnie nadmieniam, że z - cą D - cy Grup Bojowych PAL, gen, bryg, 

J.Skokowskiego, był Stanisław Pieńkos, ps, ”Skała".

W okresie powstania Warszawskiego do dnia kapitulacji funkcję dowódcy 

Połączonych Sił Zbrojnych AL, PAL i KB pełnił Skokowski, a jego pierw

szym zastępcą AL był płk Sęk - Małecki, drugim zastępcą ze strony KB 

był płk Leon Korzewnikjanc - "Doliwa”, a inspektorem Grup Bojowych był 

płk Zygmunt Malanowski - "Turkus".

Dowódcą Grup Bojowych PAL był St. Pieńkos - "Skała", d - cą Grupy Ope 

racyjnej Centrum PAL był Jan Kąkolewski - "Przemysław", d - cą Isbgopcfe 

Okr, Korp, Nr 1 PAL był Zygmunt Malanowski "Turkus", d - cą Brygady 

im. St. Dubois był Cezary Szemley - "Ketling".

/I
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Milczące Pomorze. TJ

Publikacja "Głos Pomorza" nr 132 str.6 ^  M ' f-C ,

Chciałbym w dzisiejszym świątecznym numerze poruszyć sprawę, która już od 

dawna była przedmiotem wielu rozmów i dyskusji, a czasami i drobnych wzmianek 

w prasie* Sprawa ta t leży nam wszystkim, związanym silnie z Pomorzem specjal

nie na sercu.

Wydaje mi się, że trzeba dziś parę słów powiedzieć o walce podziemnej Pomorza, 

prowadzonej przez lata okupacji.

Na łamach prasy ogólnoplskiej, w licznych tygodnikach, miesięcznikach, w wielu 

nowych książkach wreszcie — pisze się wiele o walce podziemnej naszego narodu x x k x 

w czasie okupacji* Coraz więcej szczegółów wychodzi na jaw, coraz lepiej zary

sowuje się przed oczyma naszymi pełny obraz bohaterskiej walki narodu. Na pierw

sze miejsce wśród tych wspomnień, które będą wszakże materiałem historyka na

szych czasów, wysuwa się działalność konspiracyjna Warszawy i okres powstania. 

Bzecz jasna, że z punktu widzenia rozmiarów walki i jej znaczenia pierwsze miejsce 

należy się naszej stolicy - dla historyka jednak ważnym będzie kiedyś w przyszłoś

ci uchwycenie całokształtu walki.

Gdy zapytać pierwszegi z brzegu Polaka co wie o polskiej partyzantce - to z całą 

pewnością rozpocząłby swą opowieść od wspomnień osobistych. Nie byłoby w tym 

zresttą nic dziwnego - własne przeżycia zna się najlepiej. Znajomość natury ludzk 

kiej nakazywałaby jednak- w imię historycznej prawdy - podchodzić z wielką 

ostrożnością do tych relacji o własnych czynach.

Znam kilka bohaterów partyzantki są to skromni ludzie, którzy bardzo rzadko 

mówią o sobie i swych walkach. Starą jak świat jest prawda, że najwięcej opowiadaj 

ludzie, którzy nigdy prochu nie wąchali.

Pozostańmy jednak przy naszym pytaniu: CO wiesz o naszej partyzantce? uporawszy 

się z osobistymi wspomnieniami, prawie że każdy Polak przeszedłby do opowiedze

nia nam tego, co wie o bohaterstwie Warszawy.

Wspomniałby zapewne również o "Chłopcach z lasów" Lubelszczyzny, o Kielecczyźnie 

uporczywie walczącej, o Podkarpaciu. Być może, że uogólniając swoją odpowiedź, 

nasz rizmówca powiedziałby, że właścieiw cały teren tak zwanego "gen.guberna

torstwa" był pokryty gęstą siecią partyzantki.

0 Pomorzu - bądźmy szczerzy - nie usłyszelibyśmy ani słowa, gdyby nasz rozmówca 

był człowiekiem niezwykle dokładnym i bezstronnym, to powiedziałby zapewne, że 

nie słyszał nic o walce podziemnej na Pomorzu: gdyby natomiast był człowiekiem 

skorym do pochopnych sądów to może usłyszelibyśmy z jego ust zdanie: "na Pomorzu 

nie nie było
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strona 2

Być może, że usłyszelibyśmy jeszcze uwagę : tam był spokój. Zresztą te grupy..... 

Pomorze jest krainą milczących ludżi.

Pomorze nie umiało nigdy i dziś nie umie robić sobie propagandy. I teraz gdy w cał 

łej Polsce tak wiele pisze się i mówi minionej walce podziemnej -Pomorze milczy.

To milczenie biorą ludzie nie znający charakteru tej ziemi za dowód, że widocznie 

Pomorze nie ma nic w tej sprawie do powiedzenia . A tak właśnie nie jest.

Nie czuję się na siłach i nie mam podstaw do tego , aby odważyć się na próbę 

pobieżnego choćby opisania walki podziemnej prowadzonej na Pomorzu przez lata 

okupacji w warunkach znacznie trudniejszych niżeli w "GG". W czasie wojny nie ky- 
byłem niestety na Pomorzu - musiałem opuścić je pod przymusem. Artykuł niniejszy 

niema zresztą takiego zadania. Chciałbym tylko spowodować nim tych ludzi, którzy

0 wiele więcej wiedzą ode mnie o partyzantce Borów Tucholskich o pracy podzie

mia w Toruniu, Bydgoszczy i wielu innych miast Pomorza, aby zechcieli spisać swoj< 

wspomnienia, "ujawnić" tajemnice walki z Niemcami. Jest Przecież wielu ludzi, 

którzy,brali sami czynny udział w ruchu podziemnym: istnieją specjalne instytucje 

powołane do badahia zbrodni niemieckich, do gromadzenia materiałów, jakże ważnych 

dla historii, o polskim oporze.

Drobne zaledwie fragmenty walki są znane ogółowi. Opowiadano mi np. o zrzutach 

dokonanych opodal Grzywny pod Toruniem przez zespoły lotnictwa brytyjskiego, 

które tą drogą leciały w sierpniu czy wrześniu 19^4 r. na pomoc Warszawie. Ludzie 

którzy pracowali przymusowo przy kopaniu okopów widzieli szereg spadochronów, 

wiedzą, że gestapo poszukiwało ich potem i nie znalazło. Natomiast jakieś taje

mnicze auta podjechały na pole do miejsca gdzie spadały zrzuzy i zabrały je 

pośpiesznie.

Wiemy, z paru opracowań o istnieniu tajnych organizacji bojowych w Toruniu.

Wiemy również o ich napadach na linie kolejowe, o aktach sabotażu /podpaleniach 

spichrzów, młynów itp./ Wiadomości o tej działalności pochodzą przeważnie ze 

źródeł niemieckich:.Z tajnych raportów gestapo, żandarmerii i innych formacji 

ochronnych.

Specjalnie podkreślają w nich Niemcy, że Polacy zapisani przymusowo do tzw. listy 

narodowościowej /III grupy/ biorą czynny udział w ruchu podziemnym. Z największym 

oburzeniem donoszą hitlerowskie kacyki swym władzom przełożonym, że pomimo ucisku

1 gwałtów Polacy pomagają sobie nadal i stanowią zwartą grupę narodową wygląda

jącą tplko klęski Niemców, a większą swobodę działania po uzyskaniu wpisu na 

"Volkslistę wykorzystują dla tym skuteczniejszego zwalczania Niemców.

Dziś Pomorze milczy.

Zapewne - wiele składa się na to powodów. Ale pierwszym i głównym jest niechęć 

Pomorza do własne chwały, do sławienia swych zasług. Innym powodem jest pewien 

uraz, który niestety tkwi w wielu sercacfe, a spowodowało go / miejmy odwagę się 

przyznać/ fałszywe nastawienie części ludzi, którzy przyszli na Pomorze i nie
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strona 3

zrozumieli tragedii tej krainy obficie zroszonej krwią.

Na zakończenie jeszcze jedno : słyszałem raz z ust człowieka dość inteligentneg 

pytanie gdzie są ci ludzie, którzy przewodzili życiu Pomorza, gdzie jest tzw. 

inteligencja, nauczycielstwo , adwokaci, lekarze? Mój rozmówca zwracał uwagę, 

że większość ofiarniw pracujących tu ludzi z innych stron Polski pochodzi*

Na ustach jego zamigotał ironiczny, niestety dobrze mi znany uśmieszek. 

Odpowiedziałem poprostu,to, czego nie wiedział, a co powinien wiedzieć każdy 

Polak:

- Tych ludzi niema. A właściwie - wyrażam się nieściśle. Oni są. Leżą 

w nieoznaczonych, wspólnych mogiłach, których ilość nikt nie próbował nawet 

policzyć. Według pobieżnych niekompletnych obliczeń, na Pomorzu zginęło 

około 80 % inteligencji w najszerszym słowa tego znaczeniu - a więc zginęli 

działacze robotnicy, nauczyciele, księża, sędziowie, adwokaci, lekarze, urzę? 

dnicy, kupcy, rzemieślnicy, chłopi. Każdy kto tylko był czynniejszy, kto nie 

ukrył się i nie zmienił miejsca pobytu - szedł prosto na śmierć lub do obozu 

koncentracyjnego. Oto jest prawda o Pomorzu.

I może dla tego także Pomorze milczy. Groby mówić nie potrafią

Stanisław Matysik

c if,
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Publikacja "Głos Pomorza" nr.132 str 6.

Chciałbym w dzisiejszym świątecznym numerze poruszyć sprawę jktóisa

już od dawna była przedmiotem wielu rozmów i dyskusji,a czasami 

i drobnych wzmianek w prasie .Sprawa ta leży nam wszystkim, związany*** 

silnie z Pomorzem specjalnie na sercu.

Wydaje się mi,że trzeba dziś parę słów powiedzie o walce podziem

nej Pomorza,prowadzonej przez lata okupacji*

Na łamach pr^sy ogólnopolskiej,w licznych tygodnikach,miesięczni

kach,w wielu nowych książkach wreszcie-pisze się wiele o walce pod

ziemnej naszego narodu w czasie ©ku£acji.Coraz więcej szczegółów 

wychodzi na jaw,coraz lepiej zarysowuje się przed oczyma Naszymi 

pełny obraz bohaterskiej walki narodu.Na pierwsze miejsce wśród t;ych 

wspomnień,które będą wszakże materiałem historyka naszych czasów, 

wysuwa się działalność konspiracyjna Warszawy i ©kres powstania. 

Rzecz jasna,że z punktu widzenia rozmiarów walki i jej znaczenia 

pierwsze miejsce należy się naszej stolicy- dla historyka jednak 

ważnym będzie kiedyś w przyszłości uchwycenie całokształtu walki.

Gdyby zapytać pierwszego z brzegu Polaka co wie o polskiej par

tyzantce- te z całą pewnością rozpocząłby swą ep©wi<ś4r od wspomnień 
osobistyoh.Nie byłoby w t^m zresztą nic dziwnego-własne przeżycia 

zna się najlepiej.Znajomość natury ludzkiej nakazywałaby jednak- 

w imię historycznej prawdy- podchodzić z wielką ostrożnością do 
tych relacji o własnych czynach*

Znam kilka bohaterów partyzantki,są to skromni ludzie,którzy 

bardzo rzadko mówią o sobie i swych walkach.Starą jak świat jest 

prawda,że najwięcej opowiadają ludzie,którzy nigdy prochu nie 

wąchali.

Pozostańmy jednak przy naszym pytaniu; Co wiesz o polskiej par

tyzantce? uporawszy się z osobistymi wspomnieniami,prawie że każ

dy Polak przeszedłby do ©powiedzenia nam tego,co wie o bohaterst

wie Warszawy.

Wspomniałby zapewne również o "Chłopcach z lasów" Lubelszczzny,

o Kielecczyźnie uporczywie walczącej,© Podkarpaciu.Być m©że,że 

uogólniając swoją odpowiedź,nasz rozmówca powiedziałby,że właści

wie cały teren tak zwanego"gen.gubernatorstwa" był pokryty gęstą 

siecią partyzantki*

0 Pomorzu-bądźmy szczerzy-nie usłyszelibyśmy ani słowa.Gdyby 

nasz rozmówca był człowiekiem niezwykle dokładnym i bezstronnym,to 

powiedziałby zapewne,że niejsłyszał nic o wice podziemnej na Pomo

rzu,gdyby natomiast był człowiekiem skorym do pochopnych sądów,to
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może usłyszelibyśm y z jego ust zdanie:"na Pomorzu n ic n ie b^ło..** 
Ęyó może,że usłyszelibyśm y jeszcze uwagę:tam był spokoj.Zresztą
to grupy.........

Pomorze je s t  krainą milczących ludzi*
Pomorze n ie umiało n ig iy  i  dziś n ie umie robić sobie propagandy*
I teraz,gdy w ca łej Polsce tak w iele p isze  s ię  i  mów* o minionej 
walce podziemnej-Pomorze milczy#

Tf m ilczenie biorą ludzie mieznający charakteru te j  ziemi za 
dowód, że widocznie Pomorze n ie ma n ic w te j  sprawie do powiedzenia, 
A tak właśnie nie jest*

Nie czuję się na siłach i nie mam podstaw do tego,aby odwa

żyć się na próbę pobieżnego choćby opisania Walki podziemnej pro

wadzonej na Pomorzu przez lcta okupacji w warunkach znacznie trud

niejszych niżeli w wGG".W czasie wojną nie byłem niestety na Pomo- 

rzu-musiałem ©puścić je pod przymusem.Artykuł niniejszy nie ma 

zresztą takiego zadania.Chciałem tylko spowodować nim tych ludzi, 

którzy o wiele więcej wiedzą ode mnie o partyzantce Borów Tuchol

skich,© pracy podziemia w Toruniu,Bydgoszczy i wielu innych miast 

Pomorza,aby zechciele spisać swoje wspomnienia,"ujawnić,ł tajemnice 

walki z Niemcami.Jest przecież wielu ludzi,którzy brali Hateiai; sa
mi czynny udział w ruchu podziemnym,istnieją specjalne instytucje 

powołane do badania zbrodni niemieckich,do gromadzenia materiałów, 

jakże ważnych dla historii o polskim oporze.

Drobne zaledwie fragmenty walki są znane ogółowi.Opowiadano 

mi np. o zrzutach,dokonanach opodal Grzywny pod Toruniem przez 

zespoły lotnictwa brytyjskiego,które tą drogą leciały w sierpniu 

czy wrześniu 1944- r.na pomoc Warszawie.Ludzie,którzy pracowali przy

musowo przy kopaniu okopów widzieli szereg spadochronów,wiedzą,że 

gestapo poszukiwało ich potem i nie znalazło.Natomiast jakieś tajem

nicze auta podjechały na pole do miejsc,gdzie spadały zrzuty i za

brały je pośpiesznie.

Wiemy,z paru opracowań o istnieniu tajnyoh organizacji bojo

wych w Toruniu.Wiemy również o ich napadach na linie kolejowe,© ak

tach sabotażu/p<^>aleniach spichrzów,młxnów itp./Wiadomości o tej 

działalności pochodzą przeważnie za źródeł niemieckich:z tajnych 

raportów gestapo,żandarmerii i innych formacji ochronnych.

Specjalnie podkreślają w nich Niemcy,że Polacy zapisani przy

musowo do tzw. listy narodowościowej/III grupa/biorą udział czynny 

w ruchu podziemnym.Z największym oburzeniem donoszą hitlerowskie 

kacyki swym władzom przełożonym,że pomimo ucisku i gwałtów Polacy

-  2  -
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pomagają sobie nadal i stanowią zwartą grupę narodową,wyglądającą 

tylko klęski Niemców,a większą swobodę działania po uzyskaniu wpi

su na ,rVolkslistę” wykorzystują dla tym skuteczniejszego zwalcza

nia Niemców.

Dziś Pomorze milczy.

Zapewne-wiele składa się na to powodów.Ale pierwszym i głównym 

jest niechęć Pomorza do własbej chwały,do sławienia swych zasług.

Innym powodem jest pewien uraz,który niestety tkwi w wielu sercach, 

a spowodowało go/miejmy odwagę się przyznać/ fałszywe nastawienie częśc!

ludzi,którzy przyszli na Pomorze i nie zrozumieli tragedii tej kra

iny tak obficie zroszonej krwią.

Na zakończenie jeszcze jedno : Słyszałem raz z ust człowieka dość 

iatelegentnege pytanie-gdzie są ci ludzio,którzy przewodzili życiu 

Pomorza,gfcie jest tzw. inteligencja,nauczycielstwo,adwokaci,lekarze?

Mój rozmówce zwracał uwagę,że większość ofiarnie pracujących tu lu

dzi z innych stron Polski pochodzi.Na ustach jego zamigotał ironicz

ny,niestety dobrze mi znany uśmieszek.

Ddpowiedziałem po prostu to,czego 04 nie wiedział,a co powinien 
wiedzieć każdy Polaks

Tych ludzi niema.A właściwie-wyrażam się nieściśle.Oni są.Leżą 

w nieoznaczonych,wspólnych mogiłach5których ilość nikt nie próbował 

nawet policzyć.Według pobieżnych niekompletnych ibliczeń,na Pomorzu 

zginęło około 80% inteligencji w najszerszym słowa tego znaczeniu_ 

a więc zginęli działacze robotnicy,nauczyciele,księża,sędziowie,ad

wokaci, lekarze,urzędnicy,kupcy,rzemieślnicy,chłopi.Każdy,kto tylko był 

czynniejszy,kto nie ukrył się i nie zmienił miejsca pobytu-szfdł 

prosto na śmierć lub do obozu koncentracyjnego.Oto jest prawda

o Pomorzu.

I może dla tego także Pomorze milczy.Groby mówić nie potrafią...

Stanisław Matysik
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RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY NA POMORZU GDAŃSKIM w latach 1918 - 192o

Nową kartę-w głziejach Polski otworzył listopada 1918.r.Po ponad- 
wiekowych cierpMiach i ofiarach,w życiu narodu polskiego nastąpił 
zasadniczy zwrot:piąte pokolenie zaboru rosyjskiego i austriackiego 
doczekało się niepodległości.Znaczna część rdzennie polskich ziem, 
zwłaszcza zaboru pruskiego,pozostała jednak nadal pod jarzmem nie
mieckim. Szczególnie trudna byłgt w tym okresie sytuacja polskiej lud
ności Pomorza Gdańskiego,dla której radosny moment wyzwolenia nad
szedł dopiero w styczniu-lutym 192o.r.Do tego czasu - od 1772.r*- było 
ono prowincją pruską pod nazwą Prusy Zachodnie /Westpreusen/.

Zabór Pomorza Gd.był dla Prus niezwykle cenną zdobyczą.Przez zagar
nięcie tych ziem uzyskali oni bowiem połączenie z Prusami Wschodnimi 
oraz duże korzyści gospodarcze i polityczne.Wyjątkowe znaczenie Pomo
rza Gd.dla Prus zadecydowało również o ich polityce narodowościowej 
wobec Polaków-innej na Pomorzu Gd.i innej w Wielkopolskisj3ce.Okolicz
ności tej nie uwzględniają wszyscy historycy,którzy dzieje zaboru 
pruskiego ujmują globalnie - w oparciu o życie narodowe w Wielkopolsce. 
Niesłuszność takiego stanowiska potwierdza szereg faktów.Germanizacja 
Pomorza Gd.zaczęła się od J rozbioru Polski i dla tego nie przeżyło ono 
w przeciwipńsktwie do Wuełkopolski,które w obrębie Prus znalazła"się 
dwadzieścia lat później - rozwijającego się po roku 1772 odrodzenia 
narodowego.Wyłącznie w celach germanizacyjnych,wbrew postanowieniom 
traktatów wiedeńskich /1815/ i przed zakończeniem kongresu,wcieliły p 
Prusy ziemię chełmińską t.j.powiaty:brodnicki chełmiński grudziądzki 
toruński i wąbrzeski nie do Wielkiego Księstwa Poznańskiego lecz do 
prowincji Prusy Zachodnie.Dla tych samych celów dokonały w 1824.r.po
łączenia prowincji Prus Zachodnich i Wschodnieh w jedną - Prusy i pop
rzedni podział administracyjny przywróciły dopiero w 1 878.r.t .zn.w "Ob
latach gwałtownego nasilenia polityki germanizacyjnej.Wielkopolska po
siadała jako Wielkie Księstwo Poznańskie od 1815 względną autonomię,a 
prowincją pruską/Prov$ńz Posen/stała się dopiero w r 1867.Wymóg wyodręb
nienia w dziejach zaboru pruskiego jednej i drugiej części,stosowany 
zresztą przez wielu historyków,uzasadnia także praktykowana od lat sie
demdziesiątych XIX wieku nie jednolitość polityki narodowej pruskiej 
występująca w obrębie jednej prowincji.Przykładem jej zróżnicowania 
trwającym do końca zaboru,były najniższe ogniwa administracji państwo
wej, sołtys wójt.Na Pomorzu Gd.główne zadania przypadły pierwszemu,w Wiel 
kopolsce natomiast drugiemu.
Struktura narodowościowa Pomorza Gd.była również zasadniczo różna od 
Wielkopolski.Według spisu ludności z r 191 o stanowili Polacy w rejencji 
gdańskiej 28,1 % a w rejencji kwidzyńskiej 41,1 % ogółu mieszkańców.Na 
29 powiatów większość polską /ponad $o %/posiadało tylko pięć : brod
nicki ,kartuzki,lubawskiłstarogardski i tucholski.0 wiele korzystniejszy 
był ten stosunek w Wielkopolsce.Na podstawie tego samego źródła,stano
wiła ludność polska 61,5 % ogółu mieszkańcówiw rejencji poznańskiej 67,9 
w rejencji bydgoskiej 5o,2 %.Ogromną większość posiadało 18 powiatów, 
w 9 wynosiła ona od 7o - 50 % a tylko w 8 powiatach byli Polacy w mniej
szości .Porównanie tych danych ze spisem ludności w r 1900,wskazuje na 
niewielki choć stopniowy wzrost ludności polskiej wynikający prawdopodob 
nie z większego przyrostu naturalnego.

polityczne na Pomorzu Gd.dość późno;ożywiło je dopiero powstanie listo- 
dowe.Rozwojowi poczucia własnej odrębności i sił w uporze zachowania 
kultury sprzyjał,charakterystyczny dla zaboru pruskiego,ruch stowarzy
szeniowy i prasa polska.Niemały był w tym też udział Wielkopolski,która ' 
w wielu dziedzinach przewodziła i była wzorem dla Pomorza Gd. 0 
Uwarunkowany wyżej przedstawioną sytuacją społeczno polityczną pomorzą 
Gd.,ruch niepodległościowy jest jaszcze dotychczas mało znany.Wyrazem 
tego stanu jest niezmiernie uboga literatura obejmująca dwie prace nau
kowe :W.Łukasiewicza i,J.Staszewskiego,M.Wojciechowskiego:"Rady robotni-

Nic więc dziwnego,że w tych warunkach
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morzu"oraz popularni broszurkę L.Sobocińskiego;"Zbrojne walki Pomorza 
w latach 1918-192o"i krótki rozdział u Ca. Frankiewicza: "TTistoria Pomo
rza w zarysie”.Dosłownie jedną stronę poświęciła temu ruchowi Historia 
Polski w ostatnio wydanym t.IV części 1.
Próbę opracowania historii ruchu niepodległościowego na Pomorzu Gd.pod
jęli jego uczestnicy na zjeździe w Toruniu w roku 1 935.Zamiaru swego 
nie zdołali jednaki zrealizować .Materiały te uzupełnione niektórymi 
szczegółami uzyskanymi od działaczy niepodległościowych - wspomnienia
mi T.Odrowskiego i ustnymi relacjami M.Skoniecznego,B.Żakowskiego i B. 
Durmowicza złożył się na niniejszą niestety , je~zcze niepełną infor
mację.
Pomorski ruch niepodległościowy,ujawniający wyraźnie ć nżenia narodowo- 
-wyzwoleńcze.reprezento«'ała fajna Organizacja Wojskowa Pomorza /OWP/. 
Najprawdopodobniej została i>na zorganizowana z inicjatywy powstałej w 
lutym 1916«r.w Poznaniu Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, 
której podlegał; . aty założenia OWP nie dało się ustalićjprzypuszczalnie 
^t%/iązała się ona dopiercfc*- w list opadzie.Wniosek taki nasu a data wcie
lenia jej do Wojska Polskiego /27«XII. 1318/podana przez 
Odrowskiego z dopiskiem,że nastąpiło ono po kilku tygodniach jej ist
nienia.Bazą »y|MxsBB3Śx rekrutacyjną OWP było głwvnie Towarzystwo Gimna
styczne "Sokół".Grupy jej zakonspirowanych członków tkwiły w radach 
robotnic zo-.vołnicrskich,które nieraz były w iększości polskie,lub po
siadały silną mniejszość polską oraz w licznych strażach obywatelskich 
wzgl.1ud owych,tzw.Kompaniach czy batalionach straży'bezpieczeństwa i 
różnych formacjach wartowniczych.Organizacyjnie dzieliła się ona,KX o 
czym .świadczą nazwiska niektórych komendantów,na okręgi,te zar' na ko
mendy miejskie i powiatowe.Funkcje dowódców pełnili w niej przeważnie 
podoficerowie.gdyż o 'icerów było niewielu.OWP popddporządkowana był$ 
Podkomisarzowi Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku.Jej szefem był Dr?p. 
Fręcki,który obowiązki te łączył z kierowaniem wydziałem wojskowym. 
Łączność z Warszawą i Poznaniem utrzymywana była przez kurierów.Trasa 
do Warszawy prowadziła przez powiaty brodnicki,lubawski i działdowski, 
a do Poznania przez Lułicz,Brodnicę,Działdowo i &ławę.3tan gotowości 
do działań osiągnęła OWP w dniu 25*XII.1918.r.V nocy na 28.XII.191^. 
wyruszył do Poznania kurier,z z .daniem uzgodnienia niektórych szcze
gółów przygotowywanego powstania.Zastane tam wypadki zmieniły sytuację 
na tyle,że kurier wrócił dopiero po kilku dniach z rozkazem zaniechania 
walki zbrojnej ni Pororzu Gd.i udzielenia natychmiastowej pomocy powsta
niom wielkopolskim.Rozkaz obwarowany ostrzeżeniem,że winni niewykonania 
go będą potraktowani jak zdrajcy 3prawy polskiej,został dokładnie wyko
nany. OWP nie pozostało więc nic innego jak przestawienie się na działa
nia defensywne.działania te rozpoczęły się w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 
Oto w skrócie niektóre fakty.W Czersku został rozbrojony stacjonujący 
tam 2 batalion strzelców im.Pismarka,a w Swornigaciach oddział Genzschu- 
tzu.Zdobytą tam broń i amunicję dostarczono powstańcom walczącym pod 
Mroczą.Lotne ode ziały OWP niepokoiły Niemców zdążającym z odsieczą ob
rońcom Mroczy,opóźniały ich marsz i dzięki temu umożliwiły powstańcom 
opanowanie tego mia ta.Kościerzyna i po iat były faktycznie pod władzą 
polską.Niemiecki burmistrz musiał ustąpić Polakowi,a zatknięta na bu
dynku magistrackim flaga przetrwała tam do czasu kroczenia żołnierza 
polskiego.Podobna sytuacja panowała w Świeciu,Pelplinie,Brodnicy,Lubawie
i innych miejscowościach.' Gdar.ś u,Grudziądzu i Toruniu - silnych ̂ gar
nizonach niemieckich- niszczono broń,wynoszono najważniejsze części 
samolotów i przy pomocy różnych środków zdobywano broi? i amunicję,kt'rą 
w czasie walk w ielkopolsce przekazywano powstańcom.Ważne obiekty woj
skowe w Kwidzynie,Prabutach,Iławie,Olsztynie i Ełku były podminowane.
To samo zrobiono z mostem w 4alborgu iOgaleniu.Do bezpośrednich walk 
doszło w Kościerzynie,Gnie,de Czersku,Chełmży i PIuskowęsach.Najdłużej 
trwały potyczki z Genzschutzem w Borach Tucholskich,bo ustały dopiero 
w połowie stycznia 1919.r.po ujęciu przez Niemców i skazaniu na śmierć 
dowódców braci Gnscińskich.Inną formą działalności było zbieranie i 
przekazywanie zwłaszcza w okresie powstania wiadomości wojskowych i 
udzielanie pomocy ochotnikom w przejściu przez kordon.Działalność tę 
ścigali Niemcy najróżniejszymi sposobami,do aresztowań i wyrpków śmier
ci włącznie.Nie udało im się jednak Polaków zastraszyćjrozpoczęte dzieło 
prowadzili do końca. 90
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Udział w 0VP uznany był w Polsce niepodległej za służbę wojskową.Dla 
jej uczestników ustanowiono specjalną odznakę,a za wybitne zasługi 
wielu z nich otrzymało Order Virtuti Militari.
Zakaz zbrojnego powstania przyjęło społeczeństwo polskie Pomórza Gd,z 
rozgoryczeniem.Istotne motywy tego zakazu/legalistyczna koncepcja odzys
kania niepodległości reprezentowane przez Naczelną Radę Ludową,bardzo 
niekorzystne warunki otwartej walki,jak silny żywioł niemiecki,duże 
garnizony,brak zwartego obszaru o przewadze ludności polskiej i główna 
fala wracających z frontu żołnierzy niemieckich,której szlak przebiegał 
przez Pomorze Gd./,nikogo nie przekonywały.Uczestnicy ruchu niepodleg
łość i owego Pomorza (Ja.zebrani ne xsc wspólnym zjeździe Toruniu, mówili 
raczej o braku kierownictwa wojskowego,a konieczność odstąpienia od wal
ki powstańczej uważali za najwyższą ofiarę złożoną ielkopolsce i bracioi 
walczącym w powstaniu.
Ruch niepodległością.-’ Pomorza Gd.mimo jego skromnego z-.kresu,spowodo
wanego wieloma różnymi przyczynami,spełnił jednak sv,re zadania.Po pier
wsze - poprzez utrzymanie stałego zagrożenia,nie pozwolił Niemcom na 
zmniejszenie liczby wojska na Pomorzu Gd.i tym samym przyczynił się w 
pewnym stopniu do zwycięstwa powstania WielkopolQkiego.ro drugie - wyt
racił Niemcom argument o lokalnym charakterze ruchów irr przeciwnych.
V; walce o niepodległość było Pomorze Gd.obecne na równi z innymi dziel
nicami Polski

Paweł Chmielecki.
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aUCH NllPOlJlZGŁOŚCrO '1 li A PO .0-:zu GDAŃSKIM w latach 1913 - 1920
i

Nową kartę w dziejach Polski otworzył listopada 1918.r.Po ponad- 
wiekowych cierpiniach i ofiarach,w życiu narodu polskiego nastąpił 
zasadniczy zwrot:piąte pokolenie zaboru rosyjskiego i austriackiego 
doczekało się niepodległości.Znaczna część rdzennie polskich ziem, 
zwła-zcza zaboru pruskiego,pozostała jednak nadal pod jarzmem nie
mieckim. Szczególnie trudna byłgr w tym okresie sytuacja polskiej lud
ności Pomorza Gdańskiego,dla której radosny moment 'wyzwolenia nad
szedł oopiero w styczniu-lutym 192o.r.Do tego czasu - od 1772.r.- było 
ono prowincją pruską pod nazwą Prusy Zachodnie /Westpreusen/.

Zabór Pomorza Gd.był dla Prus niezwykle cenną zdobyczą.Przez zagar
nięcie tych ziem uzyskali oni bowiem połączenie z Prusami Wschodnimi 
oraz duże korzyści gospodarcze i polityczne«Wyjątkowe znaczenie Pomo
rza Gd.dla Prus zadecydowało również o ich polityce narodowośći owej 
wobec Polaków-innej na Pomorzu Gd.i innej w v ielkopolskiK<jsce.Okolicz
ności tej nie uwzględniają wszyscy historycy,którzy dzieje zaboru 
pruskiego ujmuj i globalnie - w oparciu o życie narodowe w Yielkopolsce, 
Niesłuszność takiego stanowiska potwierdza szereg faktów.Germanizacja 
Pomorza' Gd.zaczęła się od J rozbioru Polski i dla t go nie przeżyło ono 
w przeciwi^ńsktwie do Wuełkopolski,które w obrębie Prus znalazła się 
dwadzieści ■ lat pó /niej - rozwijającego się po roku 1772 odrodzenia 
narodowego.Y.yłącznie w celach germanizacyjnych,wbrew postanowieniom 
traktatów wiedeńskich / 1G15/ i przed zakończeniem kongresu,wcieliły o 
Prusy ziemię chełmińską t.j.powiatyibrodnicki chełmiński grudziądzki 
toruński i wąbrzeski nie do Wielkiego Księstwa Poznańskiego lecz do 
prowincji Prusy Zachodnie.Dla tych samych celów dokonały w 1824*r.po
łączenia pro’, incji Prus Zachodnich i Wschodnieh w jedną - Prusy i pop
rzedni podział administracyjny przywróciły dopiero w 1878.r,t.zn.w 1 
latach gwałtownego nasilenia polityki germanizacyjnej.Wielkopolska po
siadała jako Wielkie .Księstwo Poznańskie od 1815 względną autonorię,a 
prowincją pruską/Profifoz Posen/stała się dopiero w r 1867.Wymóg wyodręb
nienia w dziejach zaboru pruskiego jednej i drugiej części,stosowany 
zresztą przez wielu bł^tdiryków,uzasadnia także praktykowana od lat sie
demdziesiątych XIX wieku nie jednolitość polityki narodowej pruskiej 
występująca w obrębie jednej prowincji.Przykładem jej zróżnicowania 
trwającym do końca zaboru,były najniższe ogniwa administracji państwo
wej,sołtys wójt.Na Ponorzu Gd.główne zadania przypadły pierwszemu,w Wiel
kopolsce natomiast drugiemu.
Struktura narodowościowa Pomorza Gd.była również zasadniczo różna od 
Wielkopolski.Według spisu luoności z r 191 o stanowili Polacy w rejencji 
gdańskiej 28,1 % a w rejencji kwidzyńskiej 41*1 ~ ogółu mieszkańców.Na 
29 powiatów większość polską /ponad 6o %/posiadało tylko pięć : brod
nicki, kartuzki,lubawski%starogardski i tucholski.0 wiele korzystniejszy 
był ten stosunek w ' ielkopolsce.Na podstawie tego samego źródła,stano
wiła ludność polska 61,5 % ogółu mieszkanoów;w rejencji poznańskiej 67*9 
w rejencji bydgoskiej 5o ,2 Ogromną większość posiadało 18 powiatów, 
w 9 wynosił ona od 70 - 5o % a tylko w 3 powiatach byli Polacy w mniej
szości .porównanie tych danych ze spisem ludności w r 19oo,wskazuje na 
niewielki choć stopniowy wrrost ludności polskiej wynikający prawdopodob* 
nie z większego przyrostu naturalnego.
Nic więc dziwnego,że w tych warunkach rozpoczęło się życie społecznojb- 
polityczne na Pomorzu Gd.dość późnojożywiło je dopiero powstanie, listo- 
dowe.Rozwojowi poczucia własnej odrębności i sił w uporze zachowania 
kultury sprzyjał,charakterystyczny dla zaboru pruskiego,ruch stowarzy
szeniowy i prasa polska.Niemały był w tym też udział Wielkopolski,która 
w wielu dziedzinach przewodziła i była wzorem dla Pomorza Gd. 
Uwarunkowany wyżej przedstawioną sytuacją społeczno polityczną pomorzą 
Gd.,ruch niepodległościowy jest j£pzcze dotychczas mało znany.Wyrazem 
tego 3tanu jest niezmiernie uboga literatura obejmująca dwie prace nau
kowe :Vv.Lukasie?, icza i, J.S tasze wskiego,!,!. Wojciechowskiego:"Rady robotni
czo żołnierskie w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim 1918 - 192o i T. 
Cieślaka:"Materiały do dziejów rad robotniczych i żołnierskich na Po-
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morzu"oraz popularną broszurkę L.Sobocińskiego:"Zbrojne walki Pomorza 
w latach 1918-192o"i krótki rozdział u Cz.Frankiewicza:"Historia Pomo
rza w zarysie".Dosłownie jedną stronę poświęciła temu ruchowi Historia 
Polski w ostatnia wydanym t.IV części 1.
Próbę opracowania historii ruchu niepodległościowego na Pomorzu Gd.pod
jęli jego uczestnicy na zjeździe w Toruniu w roku 1935«Zamiaru swego 
nie zdołali jednaki zrealizować .Materiały te uzupełnione niektórymi 
szczegółami uzyskanymi od działaczy niepodległościowych - wspomnienia
mi T.Odrowskiego i ustnymi relacjami M.Skoniecznego,B.Makowskiego i B. 
Durmowicza złożyły się na niniejszą niestety ,jeszcze niepełną infor
mację.
Pomorski ruch niepodległościowy,ujawniający wyraźnie dążenia narodowo
wyzwoleńcze ,reprezentowała tajna Organizacja Wojskowa Pomorza /OWP/. 
Najprawdopodobniej została ima zorganizowana z inicjatywy powstałej w 
lutym 1918.r.w Poznaniu Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, 
której podlegała.Daty założenia OWP nie dało się ustalić;przypuszczalnie 
•/iJ^viązała się ona dopiero^ w list opadzie .Wniosek taki nasuwa data wcie
lenia jej do Wojska Polskiego /27-XII. 1 918/podana przez 1.gstraski® 
Odrowskiego z dopiskiem,że nastąpiło ono po kilku tygodniach jej ist
nienia.Bazą rekrutacyjną OWP było głównie Towarzystwo Gimna
styczne "Sokół".Grupy jej zakonspirowanych członków tkwiły w radach 
robotniczo-żołnierakich,które nieraz były w większości polskie,lub po
siadały silną mniejszość polską oraz w licznych strażach obywatelskich 
wzgl.ludowych,tzw.kompaniach czy batalionach straży bezpieczeństwa i 
różnych formacjach wartowniczych.Organizacyjnie dzieliła się ona,Ha o 
czym świadczą nazwiska niektórych komendantów,na okręgi,te zaś na ko
mendy miejskie i powiatowe.Funkcje dowódców pełnili w niej przeważnie 
podoficerowie,gdyż oficerów było niewielu.OWP popddporządkowana byłs* 
Podkomisarzowi Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku.Jej szefem był Dr.F. 
Kręćki,który obowiązki te łączył z kierowaniem wydziałem wojskowym. 
Łączność z Warszawą i Poznaniem utrzymywana była przez kurierów.Trasa 
do Warszawy prowadziła przez powiaty brodnicki,lubawski i działdowski, 
a do Poznania przez Lubicz,Brodnicę,Działdowo i Mławę.Stan gotowości 
do działań osiągnęła OWP w dniu 25.XII.1918.r.W nocy na 28.XII.1918. 
wyruszył do Poznania kurier,z zadaniem uzgodnienia niektórych szcze
gółów przygotowywanego powstania.Zastane tam wypadki zmieniły sytuację 
na tyle,że kurier wrócił dopiero po kilku dniach z rozkazem zaniechania 
walki zbrojnej na Pomorzu Gd.i udzielenia natychmiastowej pomocy powsta
niom wielkopolskim.Rozkaz obwarowany ostrzeżeniem,że winni niewykonania 
go będą potraktowani jak zdrajcy sprawy polskiej,został dokładnie wyko
nany.OWP nie pozostało więc nic innego jak przestawienie się na działa
nia defensywne.Działania te rozpoczęły się w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 
Oto w skrócie niektóre fakty.V/ Czersku został rozbrojony stacjonujący 
tam 2 batalion strzelców im.Bismarka,a w Swornigaciach oddział Genzschu- 
tzu.Zdobytą tam broń i amunicję dostarczono powstańcom walczącym pod 
Mroczą.Lotne oddziały OWP niepokoiły Niemców zdążającym z odsieczą ob
rońcom Mroczy,opóźniały ich marsz i dzięki temu umożliwiły powstańcom 
opanowanie tego miasta.Koęcierzyna i powiat były faktycznie pod władzą 
polską.Niemiecki burmistrz musiał ustąpić Polakowi,a zatknięta na bu
dynku magistrackim flaga przetrwała tam do czasu wkroczenia żołnierza 
polskiego.Podobna sytuacja panowała w świeciu,Pelplinie,Brodnicy,Lubawie
i innych miejscowościach.W Gdańsku,Grudziądzu i Toruniu - silnych^gar
nizonach niemieckich - niszczono broń,wynoszono najważniejsze części 
samolotów i przy pomocy różnych środków zdobywano broń i amunicję,którą 
w czasie walk w Wielkopolsce przekazywano powstańcom.Ważne obiekty woj
skowe w Kwidzynie,Prabutach,Iławie.Olsztynie i Ełku były podminowane.
To samo zrobiono z mostem w Malborgu iOfaleniu.Do bezpośrednich walk 
doszło w Kościerzynie,Gniewie $zersku,Chełmży i PIuskowęsach.Najdłużej 
trwały potyczki z Genzschutzem w Borach Tucholskich,bo ustały dopiero^ 
w połowie stycznia 1919.r.po ujęciu przez Niemców i skazaniu na śmierć 
dowódców braci Gnacińskich.Inną formą działalności było zbieranie i 
przekazywanie zwłaszcza w okresie powstania wiadomości wojskowych i 
udzielanie pomocy ochotnikom w przejściu przez kordon.Działalność^tę 
ścigali Niemcy najróżniejszymi sposobami,do aresztowań i wyrpków śmier
ci włącznie.Nie udało im się jednak Polaków zastraszyć:rozpoczęte dzieło 
prowadzili do końca. 93
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Udział w OWP uznany był w Polsce niepodległej za służbę wojskową.Dla 
jej uczestników ustanowiono specjalną odznakę,a za wybitne zasługi 
wielu z nich otrzymało Order Virtuti Militari.
Zakaz zbrojnego powstania przyjęło społeczeństwo polskie Pomorza Gd.z 
rozgoryczeniem.Istotne motywy tego zakazu/legalistyczna koncepcja odzys
kania niepodległości reprezentowane przez Naczelną Radę Ludową,bardzo 
niekorzystne warunki otwartej walki,jak silny żywioł niemiecki,duże 
garnizony,brak zwartego obszaru o przewadze ludności polskiej i główna 
fala wracających z frontu żołnierzy niemieckich,której szlak przebiegał 
przez Pomorze Gd./,nikogo nie przekonywały.Uczestnicy ruchu niepodleg
łościowego Pomorza Gd.zebrani na xaz wspólnym zjeździe w Toruniu,mówili 
raczej o braku kierownictwa wojskowego,a konieczność odstąpienia od wal
ki powstańczej uważali za najwyższą ofiarę złożoną Wielkopolsce i bracior 
walczącym w powstaniu.
Ruch niepodległościowy Pomorza Gd.mimo jego. skromnego zakresu,spowodo
wanego wieloma różnymi przyczynami,spełnił jednak swe zadania.Po pier
wsze - poprzez utrzymanie stałego zagrożenia,nie pozwolił Niemcom na 
zmniejszenie liczby wojska na Pomorzu Gd.i tym samym przyczynił się w 
pewnym stopniu do zwycięstwa powstania Wielkopolskiego.Po drugie - wyt
rącił Niemcom argument o lokalnym charakterze ruchów im przeciwnych.
W walce o niepodległość było Pomorze Gd.obecne na równi z innymi dziel
nicami Polski

Paweł Xhmielecki.
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trora 3 "Miecz i Pług" w pomorskim ruchu oporu (II)

Kto- pierwszy odkrył bs*ę rakietowę Peenemuesde*
acj£w * m z t  ayotx»ia sc »  cne *  ssr* « « s «  a a a c  asm js aaisa xs n - t u a s  sr aeas *x a  as se *a o  «s*s*tw »*s

*1- i P. Markoweoy byli ©dbioroafti paczek,przekazywanych następnie 
do ob05?ui w rotulieuoh# ; • Cierni* kówna uostarcsała dla dzieci w 
Potulicteoh ^icrwsae ©uay ©lenięrizy*.Uoatra >«bina ot rs;?^ wała 
pixriięd*©#Jdurty ty*n©£ciows#leksratwa,tran*i mękę Ala daxecl w 
ochronce*
drganiaowanie oidaiałów wojskowych,szkoleni© wojskowe ora* groma- 
fizsnls broni i amunicji było chyba domenę *.C?*kT©*a na Pomorza
y?y»odai się z "Grunwaldu" i p?s*s ajra#J*C«rki«wicaafpa. ,Boli0iWt,’f 
członka jej kierownictwa,podporządkowała siy ,w War»*ewie* 

Komendant okręgowy ^irtuiwaldu*1 porucznik ?*Piątkowski w Torunia 
u;'l»4 w krStkim czasie utworzy& sie& keł te rt nowy©h*które po po- 
łęcaeniu się kOP, * M1P% przyczyniły się walnie do rozbudowy jego 
pomorskiego ©4d«iału*Pi©n wojąkowy **1® dęd!ył do działali sbrojnych^ 
przygotowywał alf jedynie d© ^otowo&ol «ajęei& tsrenfc po wyoofani%
Kiy okupanta i z powodzeniem zapisowafima * -Ł’* -

O l JM
i£ię wywiad©» wojskt;wym* zwłe-

szoza wykrywaniem objekt6w wojskowych i przemysłu wojennego jako 
Oel6w dl* lotnictwa alianckiego* f latach 1943-44 naprowadzono 
naprzykłed 2-krotnie aa sploty na P©a»a4*»a lotnisko kroimy, pod 
pognaniem,montownie iłaiaolotSw w *'al borku, porty i urzędzenla porto
we w Klblęgu,3Ja&eku,Gdynią i Szczecinie,na Romif i zaporę wodnę 
po Lj>skiea .Przyczynili się do tego m*ia* H* Weber ps*Top&r* 
•Robinski p8#?iUt--"ilozur pagftaff&a i i |^ł©^iitskl,po*Za jęe* 
tyjętkowe znaczenia miało wykrycie doświadczalny oh Z&kłaAfcw 

lotni e*sy eh w ?***/• * d ?»kon*t«#. . py*e* £©•*>** -rrlfjrera .^ea© Ayspw*-
tyzta*>'x?tcę w wywiadzie MiP* przy jęł wn propozycje ©joa % chwilę* 
gdy ten podjął działalności konapiracyjnę*Infor»a©je Romana ff&gei 
co tyczyły nejpierw sprzęta łącznaItoiewegoprzakładu pracy,* którym 
był zatrudniony,?© wcielaniu go fiy wojska z przydziałem do łęcz- 
nc£ca,dostarczał wiaaomolca o nowym sprzęcie wojskowy#,lotniskach 
i walnych ofcjekte.ch wojskowych*

Wiottną 1343r*podeza» j^dne^o z wyjazdów służbowych,znalazł alf 
zupełnie przypadłe©*© w poeneauende i ze zdunie nie n? atwierdził,!® 
je«t na niejaoutktoreg© wywiad aneielski tak gorliwie,laoz be* 
powodzenia poazukuje* Obra* sakład&w 9ioh otoczenie i niektóre 
dane o nowej broni "V" et^rał ai# jak najwięcej -najwierniej z&ehc 
wao w famifca. 'fb powrociei kilkakrotni# odtwareał aa papierze 
wszystkie szcz ̂ oły,by w ten spws&b utrwaliS je w psimifoi*

?<ł • ielkanoc,a przypadła ona na dzieli 25 kwietni* ussyefcał 
urlop* wykorzystał go do przekazania tych ważnych, informacji ojcu* 
W mieazkaniu ojca s erjpdził plan dostatecznie orientujęcy lotnic
two o usytuowaniu obiektu i wr&2 z wis^dor-^ni danyrd dał go oj
cu *Konu ten aęldunek oddał,nie wie*Kl^ba4>%ai fr^-ger twieę 
dzi,£s weldunek zawidzł do ?<ar**awy jaj aę& osobiście,n& pCHMtttfca 
0* ^ # P ©  uzyzkaniu przepustka na wyjazd,po ktSrę ona właŚnie chodzi 
ł • do gestaro•'-.‘wierd?;e.iie to jec.i. zgodne a wypowiedzi* >\•£*&£*«* 
do /• *Zytelew»kieg© ©raz wssmi^nkf na jednym z prkekaaow,le ostatni 
raz w . arszawAe był w aa^u 1343r*

?iad©moi& o wykryciu bazy ooźwiadczaln©j z bronię ,,7,‘ * peea««=- 
auenda przez poaorska grupę vil* dotarła pora* pierwszy d© fublict 
nej wiadomości *a po&i^dnietweę bydgoskiej prasy na poczętku »ier« 
nia t946r* łJastępiło to w zwięzku z rozprawę rehabilitacyjnę A.Tr^ 
gen* przed Sęden w Fydgo8;?c»y#podcsarł. kt6r^j zostały uj^wiione 
azcasegoły tej f.kc ji.Besporaę. zasługę A*Trćigera w jej prze prowa
dzeniu podkreśliły p i s m  w tytjŁłach sprawozdasz procesu ap*fl21ttt*» 
trwisiiigr r.urier Polski'* (ar*?07 * 3*VIU*1')46r^ podali ewe spraw©- 
sdanie z rozprawy pt.froeos bołtatera ostatniej wojny praei Sędea
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w Bydgoazozy^Komu zawdaifczajf Aagliey wykarycie wyrsutni 4h
Pc&owiii- pojawi* si? ta sprawi* na łamaoh prasy dopiorę w I3$0r*z 

okazji wydwisti&nia w kiaiaofa filmu °Oni ocalili Londyn*, ukazał sif w 
"Dzienniku wie czo norm8 (nr.16G z 16-18/VlI,1960r) artykuł J.Jeskowiaza ■•••̂ 
pt*jOglądajfo fila (Oni oo&llłi Londyn)-Venona . ewella«*wi©dz©is jLudzi©
« Pomorza o c a l i l i  Lonoya%op rty m  r e la c j i  B*Xaezm*irka ps*frssos-Jur* 
byłego ezłoak* wywiad a \K w farszowi©*

Relacja B*Kaozr»*rlta różni sif w wielu azczogółaoh od informa©,*! ust*» 
lane4 jak wyżej i jest nowf w^rsjf akc^i ',Y*»Trc£6 drogiej wers j i, ©gaś
nicza elf do najistotnie jszdi szczegółów, |©si nastfpujfca t £ tK R m x « k  
wspólnie z S.Ignassakiem ps,Herbert - Hordyk,inspektorem sar.odsielne j 
konerki wywiadu ,a o « b & r d %  zorganizowali 3fcatem 194i>r*grup# operacyjn# 
"Bałtyk” ,któ:rej terenem działania było komorze* Komendantem te5 grapy 
zcatmł B*Ka#zmriar©k«0» dokona* pod a la* u "Bałtyku" aa trsry podgrupy; 
"Młt^-k 501 * - pod dowÓdstwera F.Oz^raowokiog© pa*:deki, z terenom dzia
łania okoli© rczewa,Cdafeaka,Gdyni,UBlf £0 1 y.relowoa* " Ba*tyk 302”pod 

tar*4 dowodstwam A»*agniowski©go ps,\poiło,a terenem dzi«*anią Bydgoosozy» 
łfgncwa i ttostocku, "Bałtyk 303?-pod dowodstwem A*:'r&gor»-0fk a terenom 
działtni: ©koli© Byfgoszozy i r jsczeoin* * Udaniu dla nich i in»trufc«3t 
parsywiozł do hydgo«»óay30*'vri# 1943Jr*&*l»ogniow»ki|ktoacy 5*7*'ł943r*warool* 
do ¥03tez*wy^m©ldankiem o rogpoezf ciit działalności podgrup*?/ tym czasie 
parzy powinno Bobie © J.ssarsdara© po* furman, wy o**;nym na pooz/ftku 1945r*w 
okolics Szczecin# w eelit zbiearania inforr>*o ji w ©srodkaeb przemysłu 
zbrojeniowego*2 nim nowlaza* *#cznoóó B«Kaczmarek w ywinoujficiuVlnf&T- 
ma©je J*str©dem. naprowadziły na Feene^uende,gdzie znajdowały sif 1 >- 
Bicze zakłady doświadczalne a now* bronią* 2 Tamrt^d przy by* 8*Koe«marel 
ponownie do A*Tr&gerafktóry zaproponował mu parezentacje pewnego podofi
cera ulemie cki.*feD#* p©oJiodaenia \astrjaka,prz«bywsjoceg© w Bydgoazeay 
aa urlopie* { relacji ula ¥*f©j©w4dskieg© a,K,dodał,ze jeano»tka tego 
podoficeara znaM©wa*a sif na wyspie ifznam)*lo spotkania * o«y* pouofiei 
rem nie tylko .doszło, ale n-^t*pi*o takl.s nawiązanie współpracy z nim* 

Wiadomo!©i uzyskane od owego nowego ozłonkm grupy~’i’2 As po. twierdził$ 
informacje j.Bzredera i wzbogaciły je nowymi szczegółami tociuiicznymi 1 
nrwftj Broni 4.

Eapoat z nagranadaony mi informacjami wręcssył B*K»©aiaar©k dnia I-*7*4' 
jadf.0er.1u jrnznm z nim da tarasowy F*f^omifiakiemu*ko preyjol^dzi© na nioj*

. oce odebrał r**port spowirotom i tego samego dnia odda* go B*Xgs»»«fckowit 
pMsebieg akcji HV" przadotawiony praez ?<*Ka©zmarka9nat«uwa azersg aa»r* 

rze/zrn i wf.tpliwo6ci*;iie udało aif ich wyja4ni6 w b®zpoSredr:i*j i nln 
roZriov»i(‘g|dyB dwukrotnie od r.ioj aię w ym ów i* , . ? e i 4 f i k a t e j  tercji jei 
jednak koniec^na9 poniowtus jej tematyka oprawiłf^le joof ona azeroko i 1 
rS^nyoh formach przakazi&ommozoohillomofiit uchodzi za jadyap n i e m i  
&r6dło wiedzy o vłykryei« ba^r w Peenemueude, ,!b ńezt ^ogSl# proble*^^ 
ty©urnB<?zkxyty©«aś« wykornrai:*** j^ gs*in*H*w©jowodski w swój praegr 
(Akcja V1 i 72 Warszawa 137Or*)rezygnując nawat zgotowo^oi R*lragorm d 
szerszego nn6'.vi«tlenia uu to i pkcji i swego w niej działu*

Najpierw irnlely s.prostow^i zawarte w arelsoji szczegóły ait-t%godno 
z prawdf,a dotyczące głównydłi postaci w akcji *¥» w e d ł ^  wermjl piex*w- 
oaej.ńie wyrieniony w relacji z mswi sk a podoficer lotnictwa ni^mieek* 
którego jednostka o tao jonowi łi, na wyspie Uznam, z pookodztni. Auatriak, . 
tu nia kto lany,tylko syn Augustyna ft^tgeaco-Homan.li rzocaywiatoóoi je/ 
on, ĵ fc- 1 jego c^cie c,Poli.ki^n 1 włafai*: z tego powodu musieli aif obuj, 
roaobllitowai*komoYł f ^ g e r  służył w *f otnolol w jednostce staojonujące 
w flensourgu aa półwyspie Jutlandzkie,

t tpliwoT ci jecf, *i*c*?j#l-ku*iajf f>it cae wokół powstania grup^ opca^- 
©yjnej n Bałt/k •* o raz nawiązania kor, taktów i współpracy włalnia z pomars* 
kim otidzia*sm n i P,grupa wywiadowcza9« ttBo*tyk" utworzona została sio 
poesftku lipca 1943r,©styli dwa mlesifce po przekazaniu do Wsarssawr ael* 
d unku o wykryciu bazy w Peen?.- aiuende, Pa ta powo*ania tej grupy nie oy*ab, 
tak w. zna gdy by wiadomy by* oel,dlt< którego jf a organizowano * Utworsa ais 
specjalnej jednostki wywiadowozej w os*ym opalacie wywiadu śsM wifgało 
sif ©hyba z jakimś specjalnym, nie zwykle ważnym zadaniem* * relacji isost 
*c ono ©kradłona jodnym .'̂ r.ujs.-n "rOzpcsnani®w,właSciwym dla p ^ o y  wywj^. 
dowozoj w«>«góle*Rejony działania podgrup,wysaaoaoae tgMl* w strefl© 
nadbałtyckiesugerujf,ze •*Ba*tyhw zorganizowano w celu . oezmciwania 
bazy "V%ie jaie jace by*o jednak wywiad owi' faarszswie juz znane,-.o £« oho^
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c uć ••*o '.viyc o pot: nio tnryeh baa te$c ^ m,|s sif*a* «!f
wynwJrianisi t« j koaiocHiie 5#»t poanfcfcie praycsyr.y t©i drugi*
miano*!?!* sfccnt ̂ ł o w m i u* sie af ** T r a f g W l  A pr««a.
Włmpm Httwi*mni& si£>vrl»itanl«i v « |w  pr»oj as jMNMHWAlst ca^ais**** MŁ; •

. ;j kmispirc&tOHęr V-^ii prr.«d w c k u s k u s a  w

La 9M ftV fm «« •rffWaiJBMJ* p«wne xy^y*s»«
« l̂duyo.eK do v^'?:jtot oeąf»flfe*M «!» byiOc ,

0*ł*i» ©owoa^Jfti* grapy operaoy 3n*j "'Hafrlyk** byi*  ****4© v.o«iobnl* 
•pr*tudft*Ki* wiadomo*ci e fotel* v ^en*wu*??a*#oo w tego- retłsujn « a ls -  
ialno&ó ni* fcyiKo r*.«es* ociqfWi«t^,«l* rSwnie£ kemiftc^r*. .

«Hfi4ipritu« tMserftw -ej©* x syn?.- otp.s lany et: cr,£cmkOTf jax*,ltt&ryer% 
uda^o »iv do !‘itoil»tyk,i aw<*rb<neaS#by** ss £11* n «av l^ 6w t Qiio<ilirfl»jr ®y**Jr 
pilny <arg**ns.iWoy ŝwj  wynljE&jftcyeh a 1<*S* p©flpor**dfceweni* ©1# fo*rdB© 
poŻ£ad*:i«t»

Irtucu wansas*. sO£©il "V-* jelffe racs» j r e la c je  s je j  &rfcgl«g© *x*pa •  
aprfewdKtmi^ - p*wmi*9ntm j»r*»fiai3»©&ol anl&onka* spraw* 
j«at «al«ł*fi p* : ••:'<: ih*u mai* ». przeaewsmyirtfcttt *#1 H^rrager

ĵstjc & j.łc;>?/'5f»si>/go nr.&wi*’''ienAfc łiyiłii*łtw i»rfi8«r.i* 3® |?^

Jttferwgo eommcft o;rtfe n n ę t r  ** - « w w *»wjv ,: ''r «
b ro n i V w lfca«*t»!aB**adtatótaft J ^ n e m u m a * — 3 « * t  do£t*.te<M&rui« ł ł* d H r t r 4 « it

/->/ $»**&. O łialtleoki
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Konrad Ciechanowski 

ul. Dworska 29 m.25

Gdańsk, dnia 9«08.1973r«

80-506 Gdalisk-Brzeźno

Wielce Szanowny Panie,

dopiero dziś zwracam wypożyczone zdjęcia,

ale musiałem trochę poczekać na reprodukcje* Bardzo Panu za wy

pożyczenie dziękuję* Monografię armii "Pomorze** mam już w pełni 

przygotowaną, kompletuję obecnie jeszcze tylko zdjęcia. Może Pan 

w międzyczasie uzyskał jeszcze jakieś zdjęcia a tego okresu?

Chętnie bym je wykorzystał, chodzi mi tylko w tym wypadku o pośpiech,, 

Inaczej nie będę mógł umieścić w książce.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udostępnienie mi zdjęć.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia

-V
dr Konrad Ciechanowski
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Konrad Ciechanowski 

ul, Dworska 29 nu25 

80-506 Gdańsk-Brzeźno

Gdańsk, dnia 5.1K1973r.

Wielce Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za udostępnione mi 

zdjęciu, które załączam. Teraz tylko czekać na wydrukowanie 

monografii, ponieważ maszynopis już wysłałem do redakcji, Ale

Obecnie zbieram materiały do pracy na temat Pomorskiej Bry

gady Obrony Narodowej,

Cóż słychać u Pana? Nie bardzo rozumię jakie dane z dzie

dziny łączności Armii "Pomorze" Pana interesują, proszę o skonkre

tyzowanie pytania. To samodotyczy miejsc postoju dowództwa armii. 

Czy to chodzi o czas^^Śmpani^ wrześniowej czy też w jej toku. 

Teraz już jestem wolniejszy, dlatego też po otrzymaniu dokła

dnych pytań, natychmiast odpowiem^

niestety cykl wydawniczy u nas jest stosunkowo długi.

Z poważaniem
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Konrad Ciechanowski 

ul. Dworska 29 m.25 

80-506 Gdańsk

Gdańsk, dnia 12,01,1974r,

Szanowny Panie,

przepraszam, że dopiero dziś odpowiadam na Pański

list, ale goni mnie robota,
•»*

Jak wynika z Pańskiego listu ma Pan dokładne rozeznanie o miejscu

i datach rozlokowania sztabu armii "Pomorze", dokładniejszych nie 

posiadam. Toteż nie omieszkam się wykorzystać Pańską cenną relację, 

jaką stanowi ostatni Pana list o kampanii wrześniowej. Wprost za

intrygowała mnie wiadomość o historii Jabłonowskiego Baonu OH, jak
% - W

sig z nią zapoznać,, Redakcja mi jej nie udostępni, a może ma Pan
n K/' * , _

adres je j autora inź. T„Borkowskiego? -■ • I* IW f 1SO

Szkoda, że nie odwiedziłem muzeum w Kutnie*, Zrobię to przy naj

bliższej okazji* Nikt nie nawiązał z tego muzeum ze mną kontaktu,,

Co do 48 dal, który rozpoczynał wojnę T.9, nad Wisłą w składzie 

209 pp rez, w rejonie Gniewu, a potem przeszedł w części do Grudziądza, 

to wiem, że napewno w dniu K09, dowódcą był mjr Wacław Gay, t-szej 

be&pr&i kpt, Ziembak Julian, 2-giej kpt0 Mikulski Kazimierz, 3-ciej 

por.Fordonacki, Czy ten skład dowództwa 48 dal był do końca, nie wiem. 

Nazwiska d-cy kompanii łączności 16 DP niestety nie znam,' Pracę 

Godlewskiego znam, została już wcześniej opublikowana w Wojskowym 

Przeglądzie Historycznym,

Dziękuję za informację o Kalińskiej, Wyjaśnię, interesuje mnie to 

w dalszym ciągu.

Przesyłam wyrazy uznania i szacunku oraz pozdrawiam

serdecznie.

K,Ciechanowski
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Konrad Ciechanowami 
u l. Dworska 29 m*25

80-506 G d a ń s k

Gdańsk, dnia t.10.1974r.

Wielce Szanowny Fanie,

list Fana z dnia 29.9*br. otrzymałem dzisiaj 

i natychmiast spieszy z odpowiedzią. Przepraszam Fana najmocniej, 

ale niestety nie zawsze można założone sobie plany zrealizować*

Dziś jeszcze kazałem wysłać zwrot listu p. Długiego* Osobiście tego 

dopilnowałem* W imienin własnym i instytucji przepraszam Fana za zwło-

Jutro zwracam /wysyłam pocztą/ opracowanie pana Bobkowskiego panu inż. 

Awgulowi z przeproszeniem, ie tego nie uczyniłem wcześniej* Chciałem 

to zrobić pray okazji mego pobytu w Toruniu, ale te tego czasu nie

stety nie udało mi się wybrać i nie wiem narazie kiedy to będzie 

możliwe* Napewno zrealizuję swój wyjazd do końca br. i ośmielę się 

Fana o moim przyjaździe nieco weześniej powiadomić*

Kiedy ukaże się moja praca, tego nie wiem i nie mogę terminu określić* 

Nie jest to zależne ode nie, przypuszczam że w końcu przyszłego roku* 

Jak tylko otrzymam egzemplarze autorskie prześlę Fenu jeden z dedy

kacją. Dziesięciu nie mogę, gdyż sam otrzymam nie więcej jak naj

wyżej 20 egzemplarzy* Będzie jednak ogdlnie dostępna*

Obecnie zbieram materiały do opracowania na temat Obrany Narodowej 

na Pomorzu*

Jeszcze raz Fana najmocniej przepraszam i serdecznie pozdrawiam*

kę*
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. :/jis z „y/pisa /?,

Ułowo u o ip^skie nr 10 g dni«- 2« marca 1945r - str. _2 ^

kto może udzielić informacji o losie ostatnich ofiar r,est&»>o;yców*

Krótko przed opuszczeniem -orunia v; styczniu rb. Niemcy dokonali ostatnie: 
aeesztov.,r . i o illUudniowyn przetrzymaniu areszt owanyen w wi z leniu n: 
ałachtw dniu 20. st ycznie- odesłano ich rzekomo do v i,~oszcz/•

Gzy któraó z osób należących do powyższego transportu już wróciła do -o- 
runia i mogłaby kodakcji udzielić polnych /informacji/ wy jaćnień1;

w 3 i 3

I:.: . nr 1 Ul z dniu 31 * llpca 1963r

Okręgowa komisja la dania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy wszcz, ła óledz 
tao w  sprawie zaginięcia transportu a & a d a  & c « g o  sł§ z około 520 więźn ów, 
którzy wyprowadzeni v; styczniu 1 J45r z Bydgoszczy W  kierunku zachodnim, 
zostali w nieustalonych okolicznościach zamordowani •

OJcręgowa Komisja orosi wszystkich,którzy mają informacje o zorganizowaniu 
ćrupy wi. niów,o przebiogo transportu,o osobach kierujących i okoliczności 
wymordowaniu v;i, nióv; - aby żcc .cieli listownie podać swoje adresy do 
Okr igowe j Komisji Uadania Zbrodni Hitlerów o. ich w Uydgoszczy - ..ały 

f- Jagielloński 2 , przytaczając krótką tre-'ć informacji jt k.; dysponują.
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