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ODPIS

Dudkiewicz Władysław
Złotoria
pow.Toruń

Życiorys
Urodziłem się dnia 12.VI.1907 r. w Rzgowie pow. Konin z ojca Franciszka 

i Walentyny z domu Jeziorska.Po ukończeniu szkoły powszechnej w Rynarzewie 
i po zdaniu egzaminu,uczęszczałem i ukończyłem 1 kl. seminarjum Nauczyciel
skie /tak w oryginale-Z.M./ w Bydgoszczy,ze względu na trudne położenie 
materjalne /tak w oryginale-Z.M./ rodziców zmuszony byłem przerwać naukę 
i rozpocząć pracę na roli u rodziców.Dnia 13 października 1926 wstąpiłem 
do wojska Polskiego jako ochotnik do 15 p.AL.

Po ukończeniu Szkoły Podof. zostałem przeniesiony do Pułku Manewrowego
^Art. Toru# i przydzielony do komp. Łączności.23.XII.1927 r. otrzymałem
awans na kaprala .12.11.1929 r. zostałem przeniesiony do 8 kadry Łączności
jako instruktor do szkoły podofi. łączn. 16.VITI.1933 roku do 17.XII.1933
ukończyłem kurs łączności dla podofi. zaw. w Centrum Wyszkolenia Łączn.
Zegrze. 6.7111.1935 8 tyg. ukończyłem kurs specjalny aparatów radiowych
dla art. w Warszawie. 15*IX•1935 zostałem awansowany do stopnia plutonowego.o20.IX.1938 r. ukończyłem 1 miesięczny kurs radiowy w 1 Pułku Radi^elegr. 
w Warszawie.Cały czas służby wojskowej pracowałem jako instruktor łączn. 
i radiołączn. w pododziele /tak w oryginale - Z.M./ pułku mając zaintereso
wanie i zamiłowanie w tym kierunku.Niezależnie od pododziału /tak w orygi
nale - Z.M./ zostałem wyznaczony podof. instr. do szkoły podof. Pułku 
dział łączności.

W czasie swej służby pełniłem funkcję podof. sprzętowego łączn. mając 
agazyn użytku bieżącego i "Mob" sprzętu łączn. Pułku. W czasie wybuchu 

wojny i po wyposażeniu 2 dywizjonów Art. w sprzęt łączn. zostałem przenie
siony do 10 P.A.L. Łódź do nowo tworzącego się Dyw.Art.Na punkcie zbornym 
w Garwolinie zostałem przysypany i potłuczony od bom. lotniczej w okolicy 
lublina wzięty do niewoli niem. i zwolniony przez Czerwony Krzyż Polski 
jako chory ze szpitala.

Dnia 17 października 1939 zostałem aresztowany po powrocie z niewoli 
i osadzony w 17 /tak w oryginale - Z.M./ forcie Toruń dnia 23 października 
wywieziony do niemiec /tak w oryginale - Z.M./,po skłamaniu władzom niem. 
zwolniony jako cywilny internowanyzz obozu Stalak /tak w oryginale -Z.M./
II C. Grossborn. 11 stycznia 1940 roku .Od dnia 27 kwietnia 1940 roku do 
końca okupacji niem. pracowałem w Zarządzie Dróg Wodnych Toruń w charakte
rze robotnika i pomocnika ślusarza i kowal8..

W pierwszych dniach Wyzwolenia Polski z Jarzma Hitlerowskiego samorzut
nie zorganizowałem urząd gminy Złotoria pow.Toruń oraz posterunek M.G.
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Budkiewicz Władysław
Złotoria
pow.Toruń

Życiorys
Urodziłem się dnia 12.71.1907 r. w Rzgowie pow. Konin z ojca Franciszka 

i Walentyny z domu Jeziorska.Po- ukończeniu szkoły powszechnej w Rynarzewie 
i po zdaniu egzaminu,uczęszczałem i ukończyłem 1 kl. seminarjum Nauczyciel
skie /tak w oryginale-Z.M./ w Bydgoszczy,ze względu na trudne położenie 
materjalne /tak w oryginale-Z.M./ rodziców zmuszony byłem przerwać naukę 
i rozpocząć pracę na roli u rodziców.Dnia 13 października 1926 wstąpiłem 
do wojska Polskiego jako ochotnik do 15 p.AL.

Po ukończeniu Szkoły Podof. zostałem przeniesiony do Pułku Manewrowego
_Art. Toru# i przydzielony do komp. Łączności.23.XII.1927 r. otrzymałem
awans na kaprala .12.11.1929 r. zostałem przeniesiony do 8 kadry Łączności
jako instruktor do szkoły podofi. łączn. 16.VIII.1933 roku do 17.XII.1933
ukończyłem kurs łączności dla podofi. zaw. w Centrum Wyszkolenia Łączn.
Zegrze. 6.VTII.1935 8 tyg. ukończyłem kurs specjalny aparatów radiowych
dla art. w Warszawie. 15*IX.1935 zostałem awansowany do stopnia plutonowego.

o20.IX.1938 r. ukończyłem 1 miesięczny kurs radiowy w 1 Pułku Radi^elegr. 
w Warszawie.Cały czas służby wojskowej pracowałem jako instruktor łączn. 
i radiołączn. w pododziele /tak w oryginale - Z.M./ pułku mając zaintereso
wanie i zamiłowanie w tym kierunku.Kie zależnie od pododziału /tak w orygi
nale - Z.M./ zostałem wyznaczony podof. instr. do szkoły podof. Pułku 
dział łączności.

W czasie swej służby pełniłem funkcję podof. sprzętowego łączn. mając 
agazyn użytku bieżącego i "Mob" sprzętu łączn. Pułku. W czasie wybuchu 

wojny i po wyposażeniu 2 dywizjonów Art. w sprzęt łączn. zostałem przenie
siony do 10 P.A.L. Łódź do nowo tworzącego się Dyw.Art.Na punkcie zbornym 
w Garwolinie zostałem przysypany i potłuczony od bom. lotniczej w okolicy 
lublina wzięty do niewoli niem. i zwolniony przez Czerwony Krzyż Polski 
jako chory ze szpitale.

Dnia 17 października 1939 zostałem aresztowany po powrocie z niewoli
i osadzony w 17 /tak w oryginale - Z.M./ forcie Toruń dnia 23 października 
wywieziony do niemiec /tak w oryginale - Z.M./,po skłamaniu władzom niem. 
zwolniony jako cywilny internowanyzz obozu Stalsk /tak w oryginale -Z.M./
II C. Gro.ssborn. Ilstycznia 1940 roku .Cd dnia 27 kwietnia 1940 roku do 
końca okupacji niem. pracowałem w Zarządzie Dróg Wodnych Toruń w charakte
rze robotnika i pomocnika ślusarza i kowala..

W pierwszych dniach Wyzwolenia Polski z Jarzma Hitlerowskiego samorzut
nie zorganizowałam urząd gminy Złotoria pow.Toruń oraz posterunek M.C.
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Złotoria będąc Z-cą Wójta i Komendantem Posterunku,funkcję Komendanta Poste
runku pełniłem do dnia 1.X-1945 r.Zwalniając się z myślą wyjazdu na tereny 
odzyskane by pracować nad utrwalaniem granic Polski Demokratycznej.

Podpis nieczytelny

Stwierdzam zgodność odpisuj z oryginałem

Zbigniew Mówita - wiceprzewodniczący Klubu Historycznego
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Władysław Dudkiewicz /Ca/. ^  j TfrHfaj PĄp
Złotoryja pow. Toruń 1

N o t a t k a  
z ustnej relacji o b . D u d k i e w i c  z Władysława
o jego działalności konspiracyjnej w PAP w okresie

okupacji.

Przed wojną służył w 31 pal, sfcąsi z tą jednostką brał ućDział w kampanii 
wrześniowej. Koło ^arwolina został wd wrześniu kontuzjowany. Leżał w 
szpitalu w Chełmnie Lubelskim. Tu dostał się do niewoli, ■^wolniony 
wraca do Złotoryji. Stąd po zameldowaniu się na policji został spowrotes 
zabrany jako podoficer zawodowy do niewoli. Chociaż był w cywilu. Został 
odesłany do obozu koło Stargardu, potem przeniesiony do Rostocku, na- 
stąpnie znów do Gross Bom, skąd jako jeniec cywilny bo za takiego się 
podawał, został zwolniony do domu. Był prawie wszędzie przesłuchiwany 
przez, jak twierdzi, gestapo /? /. Wrócił do Złotoryji i zaczął tutaj 
pracować w ŹJarządzie ^róg Wodnych, w Toruniu .Wio sną 1940r. miał być wy
wieziony do Generalnej Gubemii. Już był w szmalcówce, ale z tamtąd zo
stał wyciągnięty przez pracownika ^rzędu Pracy /Niemca/ i zwolniony 
do domu do Złotoryji /?/. Dalej pracował w Zarządzie Dróg Wodnych. Tu 

' poznał Bieńkowskiego, członka PAP,który zwerbował go do tej organizacji, 
było to I942r. Przed Bieńkowskim składał przysięgę i przez niego został 
naznaczony na dowódcę kompanii Lubicz - Złotoryja. Po pewnym czasie 
otrzymał akt nominacji do stopnia porucznika i ma drugi akt nominacji 
do stopnia honorowego porucznika. Od Bieńkowskiego otrzymał in blanko 
dokumenty poświadczające przynależność do PAP oraz akty nominacyjne do 
stopni podoficerskich. Dokumenty te oddał na przechowanie pewnej kobiec 

ja Kowalska, Toruń Kopernika 13/, która wtedjr kiedy była aresztowań:J/Łucj
^spaliła je. Bieńkowski był dowódcą V atalionu. Mieszkał na akubskim 

Przedmieściu. Dudkiewicz był wyznaczony na dowódcę XV kompanii. Jego
zastępcą był Mućko na Złotoryję a na Lubicz Wańkiewicz. Łucja Kowalska 
pełniła obowiązki sanitariuszki. Do jej obowiązków należało zdobycie 
materiałów sanitarnych i medykamentów. Bieńkowski nie żądał od Dudkie- 
wicza spisu żołnierzy jego kompanii toteż ten takowych spisów nie prows 
dził. Zorganizowani byli systemem trójkowym tzn. na czele każdej trójki 
stał czwarty. Broni żadnej w kompanii nie mieli, mówiono, że broę otrzy 
mają w momencie wybuchu powstania i to w znikomej ilości. Resztę mieli 
zdobyć na rekonwalescentach, którzy byli w koszarach nadwiślańskich.
Do zadania Dudkiewicza ncleża przede wszystkim zorganizowanie kompanii. 
Następnie drugim ważnym zadaniem było zbieranie wszystkich danych wy-
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wiadowczych tak politycznych, gospodarczych jak i wojskowych. W zakresie 
tych ostatnich mieli zwracać szczególną uwagę na koszary nadwiślańskie.
W sierpniu 1943r. w czasie masowych aresztowań również został aresztowa
ny Bieńkowski.. Aresztowano go w czasie pracy w Zarządzie Dróg Wodnych w 
Toruniu. 26 sierpnia miały również miejsce aresztowania w Złotoryji
i Lubiczu. Jednak i tym razem Dudkiewicz miał szczęście. Aresztowanie go 
ominęło. Pozostał na wolności* Bieńkowski nie wydał nikogo. Zginął w

w  obozie. Po aresztowaniach Bieńkowskiego Dudkiewicz często spotykał się 
z Dratwińskim /Trawińskim ?/. Już poprzednio rozmawiali na tematy kon
spiracyjne. Wynikało, że i on należał do PAP. Teraz jednak poinformował, 
że pełni obowiązki w tzw. administracji zastępczej, ^ratwiński dał parę 
razy Dudkiewiczowi pieniądze dla wdów i sierot i będących w trudnych wa- 

.,'1 runkach materialnych Polaków. U Dratwińskiego spotkał się raz z niezna
jomym osobnikiem /jesienią !94§r./, który wypytywał go co nowego wśród 
ludzi i jak zachowują się Niemcy w Złotpryji. Z jego zachowania widać 
było, że był pracownikiem organizacji konspiracyjnej i jakgdyby prze
łożonym Dratwińskiego. Razem z Dudkiewiczem pracował Matuszkiewicz, któ- 

yp ry również należał do PAP, ale równocześnie należał do innej organizacji 
W czasie masowego aresztowania w 1943 roku uniknął aresztowania i pozosl 
na wolności./Matuszkiewicza ojciec miał przed wojną sklep artykułów pa
pierniczych/. Matuszkiewicz miał kontakty z pewnymi konspiratorami w je
dnej restauracji i tam otrzymywał instrukcje ukryte w ustnikach papiero
sów. Jak się potem dowiedział Dudkiewicz, Matuszkiewicz był członkiem
NSZ. Namawiał Dudkiewicza do wstąpienia do tej organizacji. Dudkiewicz 
miał jednak dość konspiracji. Matuszkiewicz dokształcał się konspira
cyjnie. Dudkiewicz nie miał trzeciej grupy. Utrzymywał jednak cały czas 
kontakty z Dratwińskim.
Po wyzwoleniu był komendantem MO w Złotoryji, jednak I947r. zwolnił się 
z MO gdyż nie mógł pogodzić się z wypadkami łamania praworządności prze 
UB i chuligańskimi wybrykami żołnierzy

/jJą
Bieńkowski zginął w Stutthofie.

Rozmowę' ił
C -ppłk mgr K.Ciechanowski
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