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^  M -7 w U nH o 1 T \Kazimierz CIESZYŃSKI J Toruń, dnia 10,08.1961 r.
Toruń, ul.Żeglarska

N O T A T K A

z ustnej relacji Kazimierza CIESZYŃSKIEGO byłego członka Związku 
'l̂ einbkratycznej Polski /VIII Armia Demokratycznego Rządu Polski/
o jego działalności w okresie okupacji*

W czasie okupacji mieszkałem w Toruniu w tym samym mieszkaniu, gdzie 
mieszkam obecnie. Jeden pokój odstąpiłem w 1940 roku Ob.Marii STAUFFEROWEJ, 
żonie podpułkownika Wojska Polskiego, który przebywał w obozie jeńców wojennpc 

Wiosną 1943 roku Ob.STAUFFEROWA zapytała się, co zrobiłby CIESZYŃSKI, 
gdyby do niego zwrócił się o pomoc poiski "skoczek", który przybył do Polski 
organizować walkę z Niemcami. CIESZYŃSKI odpowiedział, że pomógłby mu, gdyż 
to jest obowiązkiem każdego Polaka. Wówczas Ob.STAUFFEROWA powiedziała mu, że 
jest w kontakcie z takim "skoczkiem" i że nie ma on gdzie się ukrywać, czy ni( 
miałby nic przeciw temu, by ten "konspirator" zamieszkał u Mego. Ob.CIESZYNSJ 
wyraził na to zgodę i ten zamieszkał u CIESZYŃSKIEGO. Od tego czasu tu w miess 
niu CIESZYŃSKIEGO mieściła się cała komórka kierownicza. Bowiem "konspir atore: 
tym okazał się kierownik organizacji konspiracyjnej - ^SssńL^d Demokratycznej 
Polski /VIII Armia Demokratycznego Rządu Polski/, ^wego właściwego nazwiska 
nie ujawnił, używał pseudonim "Grot" oraz posługiwał się następującymi nazwis.’ 
mi j Słowikowski, Rudzki. MiaĄ już przed zamieszkaniem u Ob.CIESZYŃSKIEGO 
dość szeroko rozbudowaną organizację.

Z chwilą zamieszkania Słowikowskiego u CIESZYŃSKIEGO, ten ostatni wstąpii 
wraz z żoną do &.D.P., przyjmując pseudonim "Janusz”.

Wszystkim zwerbowanym do tej organizacji wydawano zaświadczenia o przy
należności do niej. Zaświadczenia te były pieczętowane pieczątką z Orłem
i napisem Dowództwo VIII Armii Demokratycznego Rządu Polski lub pieczątką 
przedwojennego dowództwa VIII Okręgu Korpusu.

Organizacja miała swoje komórki prawie na całym Pomorzu, miała też kon
takty z innymi organizacjami szczególnie Z0WeZ. V/ 1943 roku organizacja szybkc 
rozbudowuje się, szczególnie w Toruniu. Kierownikom komórek wydawane wyżej 
wspomniane zaświadczenia in blanco /już podpisane przez "Grota" i opieczęto
wane/ które ci z kolei wypełniali i wręczali nowowstępującym0 Zaświadczenia 
te zawierały nazwisko wstępującego, funkcje w organizacji, stopień wojskowy, 
dotychczas posiadany względnie nadany przez "Grota" /Słowikowskiego/.
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Słowikowski hojną ręką nadawał stopnie podoficerskie i oficerskie© 
Zwerbowanych do organizacji organizowano w plutony, kompanie, bataliony 
i pułki, które na sygnał powstania jakie przewidywano miały powstać i zają< 
wyznaczone im obiekty i rejony.

Poza tym gromadzono broń, zbierano dane o ruchach wojsk niemieckich, 
obiektach wojskowych itp.f dane przekazywano gdzieś dalej. Organizacja mia: 
swego człowieka w urzędzie pocztowym, którego zadaniem było przeglądanie 
listów niemieckich i pism urzędowych.
Zniszczono jakieś magazyny w forcie Nr 7 na Rudaku, miało to miejsce jeśzc: 
w 1941 albo w 1942 roku.

Pod względem socjalnym organizacja składała się z robotników, rzemieśl 
ków i byłych wojskowych,, Wciągano również Polaków mających III grupę nie
mieckiej listy narodowej, kiedy ci byli powoływani do wojska niemieckiego 
wydawano im specjalne zaświadczenia o przynależności do flpP, którymi mieli 
się legitymować w wypadku gdyby udało się im przejść na stronę wojsk koali 1 
antyhitlerowskiej lub gdyby dostali się do niewoli.

Nawiązano kontakt z kilkoma Niemcami o zaopatrywaniach antyhitlerowski 
Między innymi wciągnięto do organizacji właściciela prywatnego sklepu bron 
Zygmunta Neumana oraz jakiegoś wojskowego Niemca Reichsdeutscha, lotnika 
który dostarczał organizacji mapy wojskowe. Kierownictwo organizacji utrzy- 

i-‘ mywało kontakt z oddziałami zbrojnymi w Borach Tucholskich oraz z jakąś 
organizacją w Warszawie, prawdopodobnie z Borem-Komorowakim, czyli Komendą 
Główną AK.

Latem 1943 roku przyjęto do organizacji byłego francuskiego jeńca 
wojennego, który zbiegł z niewoli i pracował w Toruniu, był on z pochodzeń: 
Polakiem, nazywał się Troka, był on - jak uważa Ob.CIESZYŃSKI - konfidentei

*gestapo. Do takiego wniosku doszedł CIESZYŃSKI w czasie śledztwa w gestapo 
kiedy przeprowadzano konfrontacje,,

W sierpniu /23**25/ 1943 roku w czasie narady kierowników grup w mieszi 
niu CIESZYŃSKIEGO wkroczyło'niespodziewanie gestapo. Musiało ono być dobrze 
poinformowane o wszystkim, gdyż znało nawet znak rozpoznawczy /trzy dzwonk: 
przy wejściu do mieszkania. Aresztowano wszystkich prócz Słowikowskiego, ki 
ry w czasie rewizji zdołał wyj^ć z mieszkania CIESZYŃSKIEGO do pokoju 
Staufferowej, skąd wyszedł na korytarz i schował się w ubikacji. Wszyscy 
znajdujący się w mieszkaniu łącznie z całą rpdziną Cieszyńskich i Staufferc 
zostali aresztowani.

.W tym okresie rozpoczęły się aresztowania również innych członków Z.D.P.

-  2  -

5



-  3  -

Jednak Słowikowski nie został aresztowany i zamieszkał u Ob.DYBOWSKIEJ 
na ulicy Most Pauliński Nr 1/3 piętro*

23 sierpnia/ nasuwa Ob.CIESZYŃSKIEMU przypuszczenie, że Słowikowski był rów
nież konfidentem gestapo. Przypuszczenie to opiera również na kolejnych 
losach Słowikowskiego. Jesienią 1943 r. Słowikowski zostaje aresztowany, prz. 
bywa w areszcie śledczym w gestapo w Bydgoszczy. Niemcy stworzyli mu tu 
względne warunki. Przebywał w osobnej celi. Jeżeli go gdzieś prowadzili, to 
zakrywali mu twarz by go nikt nie poznał. W niewyjaśnionych okolicznościach 
udało mu się zbiec z aresztu. Po swej ucieczce z gestapo wraca do Torunia 
i tu w dalszym ciągu montuje organizacje, która został rozbita aresztowaniami 
W ziaaŁś lub wiosną 1944 r. został na ulicy w Toruniu zastrzelony, niektórzy 
twierdzą że przez członków Ak.
Po śmierci Słowikowskiego organizacją kierował jakiś major "Czerny" - Kostec

Uniknięcie w aresztowaniu /szczególnie w mieszkaniu Cieszyńskiego

Stwierdzam zgodność 
notatki z mą ustną relacją

Rozmowę przeprowadził 
i sporządził notatkę
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listopada 1959 r. *
3

O ś w i a d c z e n i e

Ja niżej podpisana S T A U P E R Maria, dwiadoma odpowie- 
dBialnodei karnoj ca fałsBywe Beznani® oświadcza*, że ob,
CIESZYŃSKI Kazimierz, ur, dnia 28*11,1900 r, zamieszkały w Toruniu v 
ul. Żeglarska 25 nG# Bostał aresztowany przez GESTAPO w Toruniu w nS

nazwą » Rząd Demokratyczny dla powstania Polski n i umioosczony

Gestapo w EydgoszcBy, skąd w miesiącu w grudniu ly44 roku Bostał 
wywieziony do Obozu koncentracyjnego w Stutthefie, gdzie przebywał 
do oswobodzenia praeB armię radziecką t,j, do 2 marca 19^5 -

Powyższe za^wiadcBam, gdyż przebywałam w wszystkich wiezienia*, 
i w Obozie razem z ob, C iesByńskim.

Jest mi rdwnież wiadoma ź© ob. Cieszyński Kftsimierz na skutek 
nieludzkiego traktowania praoz Gestapo, zapadł na choroby ktdrą 

dotąd odczuwa.

i?aria Staufer zamieszkała w Toruniu przy ulicy Hiokiowicna n r 19* 
której tożsamość stwiordzi^oia aa podstawie okazano^ dj'.'-'du oso
bistego numer SO 2289J2* t

sierpniu 194-5 r, za przynależność do organizacji ruchu oporu pod

w więzieniu w Toruniu, W msreu 19Vł- r, przeniesiona do więzienia

Maria Stauffer 
Toruń, ul, Mickiewicza

Notrobiuss^ 13
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MUZEUM STUTTHOł
w S Z T U T O W  IE 

•  • w i c i  Nowy Dwór QW

Ł t . i • \ /! : i

Sztutowo dnia 8 lipiec 1975r

L . d z ,  ĄIb 7674/75

Pan
Kazimierz CIESZYŃSKI 
ul. Żeglarska 
87 100 T O R U Ń

Pańatwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie stwierdza
że w materiałach dokumentalnych tutejszego Archiwum są następu
jące dane o niżej wymienionym więźniu b. obozu koncentracyjnego 
w Stutthofies

c Ie SZY^SKI Kazimierz ur. 28.2,1900r, dostarczony został do KL 
Stutthof w dniu 12.1 ,1945r przez Sipo Bydgoszcz* W obozie 
oznaczony numerem 105 156*

Innych danych o w/w Muzeum nie posiada,
PODSTAWA Informacji:: I-11-17 Księga ewidencyjna więźniów,
/ka/
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TORUŃ
PAP

CIESZYŃSKI Kazimierz,ps.
był w czasie okupacji właścicielem lokalu 

konspiracyjnego PAP w Toruniu przy ul. Zeglarskj 
kiej / mieszkał tam też po wojnie /.
W lokalu tym został zaprzysiężony do PAP w lutyn 
1942 roku Teodor Wrzs4ński,ps. Wyrc , którego 
zaprzysiągł osobiście kmdt PAP E. Słowikowski* 
Cieszyński potwierdził też, że ten kazał przy
jąć Wrzesińskiemu III grupę niemiecką dla 
swobody poruszania się. Dalsze losy Cieczyńskieg 
nieznane. źródło .

teczka osob. T. Wrzesińskiego 
AP Tor. ZW ZBoWID,spis 4/541

s.?I

KAPat:94i

25



26



TORUŃ 
PAP

CIESZYŃSKI Kazimierz,ps.
był w czasie okupacji właścicielem lokalu 

konspiracyjnego PAP w Toruniu przy ul. Zeglarskj 
kiej / mieszkał tam też po wojnie /.
W lokalu tym został zaprzysiężony do PAP w lutyn 
1942 roku Teodor Wrzs±ński,ps. Wyrc , którego 
zaprzysiągł osobiście kmdt PAP E. Słowikowski* 
Cieszyński potwierdził też, że ten kazał przy
jąć Wrzesińskiemu III grupę niemiecką dla 
swobody poruszania się. Dalsze losy Cieczyńskieg 
nieznane. źródłQ .

teczka osob. T. Wrzesińskiego 
AP Tor. ZW ZBoWiD,spis 4/541

a .11

KAPat:94i
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