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Toruń-Podgórz 

Opieka Społeczna 

Łącznoś ć

CZYŻNIEWSKI BŁAŻEJ ZYGMUNT, ps . Zagłoba, Zygmunt.

Ur. 30-9-1923r w Toruniu, zra.11-7-1981r w Toruniu 

Ojciec Szczepan,matka Aniela z.d.Politowska 

Przed wojną ukończył Szkołę Powszechną na Podgórzu.

Należał do ZHP ’ ‘

Przed wojną i w czasie wojny zamieszkał/ na Podgórzu ul.Młyńska 5 

Po wojnie przy ul.gen .J .H allera

W czasie wojny zatrudniony w firmie transportowej Pokolm jako

Zaprzysiężony we wrześniu 1943r przez Bolesławę Kalińską ps.Lula 

Po wojnie zmobilizowany do odbycia służby wojskowej.

Obaj bracia Czyżniewscy współpracowali z Wilhelminą Kaczmarkową 

ps.Stefania,kierowniczka Komórki Opieki Społecznej Insp-ektoratu.

W czasie aresztowań wiosną 1944r.w związku ze wsypą po aresztowaniu 

przez Gestapo por.Gustawa Olszewskiego p*j yjilli,Gracjan,u rodziny 

Jagielskich na Stawkach ul.Złota 3 ,przez 6 tygodni ukrywał się 

płk.Jan Pałubicki ps.Janusz,Ottokar,K-dt Okręgu Pomorze oraz 

3-4 tygodni Jadwiga Derucka ps.Maria,szyfrantka sztabu KO.*która 

musiała wobec grażącego jej aresztowania,zniknąć z terenu Bydgoszczy 

Trudno było z przydziału na 4 osoby wyżywić 2 ukrywające się osoby, 

oraz przyjeżdżających na odprawy oficerów sztabu.Wówczas dużą 

pomoc okazał Zygmunt.dostarczając żywność,szczególnie starał 

się o kury' dla chorego na żołądek Janusza.W ramach pomocy społecznej, 

otaczano opieką rodzin* aresztowanych zwłaszcza takie gdzie były 

małe dzieci.Zygmunt pomagał rodzinie Tomasza Leszczyńskiego 

ps.Leszcz wtedy kiedy była również aresztowana żon.ĉ  Leszcza 

Helena ps.Janka.

Poza pracą w Komórce Opieki Społecznej Zygmunt pełnił funkcję 

łącznika, ma terenie Podggórza kpt. S-t .Kudlińskiego ps.Zbyszek- 

Smuga.Dostarczał..rower do pracującego na stacji Kluczyki członka 

siatki łącznościowej dla przybywających na teren inspektoratu 

oficerów sztabu KO Pomorze,które później zostawiano po odprawie 

u tego samego człowieka,Kiedy trzeba było przerzucić przebywającego 

pod Włocławkiem u Wiesława Zielińskiego )płk.J.Pałubickiego 

k-dt Okręgu, dost&rczył na Dworzec Główny rower dla Ireny Jagiel

skiej ps.Ewa,na którym wraz z kpt.Kudlińskim pojechała pod Wło

cławek. Rowerem tym wrócił wraz ze Zbyszkiem Janusz. ___________________
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CZYŻNIEWSKI BŁAŻEJ ZYGMUNT ps.Zagłoba , Zygmunt

Zygmunt był łącznikiem kpt.Henryka Grutzmachera ps.Michał,Marta 

szefa V-ki KO między inż.Jerzym Radtke,dr.Hinzem i podoficerem 

Kanasińskiem (nie wiem czy to było nazwisko rodowe czy pseudonim). 

KanasińskjLw^ prasował w forcie gdzie przebywali wojenni jeńcy 

angielscy.Kiedy Michał kwaterował u Ewy Jagielskiej,Michał spotykał 

się z wyżej wymienionymi w lasku koło przedwojennej radiostacji 

popularnie zwanego Głazją.

By* bardzo dzielnym i odw-~ażnym łącznikiem .Muszę zaznaczy ć,że 

znała/ty dobrze całą rodzinę CzyŹniewskich,która z całym poświęceniem 

była oddana sp-rawie i walce z wrogiem.

Irena Nowakowa-Jagielska 

ps. Ewa

13*Byway Rd 

T-excester LE 5 jf fF 

R N G L l  C)

Dnia 2 3-1-1997r.
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CZYŻNIEWSKI BŁft t f i , ZYGMUNT 

ps. Zagłoba,Zygmunt

Współpracował w ramach opieki społecznej 

J  z Wilhelminą Kaczmarkową ps. Stefania. 

j Był łącznikiem kpt.St.Kuklińskiego ps.Zbyszek 

na terenie Podgórza.

Łącznikiem kpt.H.Grutzmachera ps.Michał 

j J do inż.Jerzego Radtkefdr. Hinza oraz podoficera 

Kanasińś księgo zatrudnionego w obozie 

gdzie przebywali angielsc y jeńcy wojenni .

Ewa

23-i-i997r
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