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O"' Nr. porz. V O ć  Dokument pełen wiarogodności
-I / Y Generalnego Powstania Polski

na nieograniczone Województwa.

-

’ G I 'S i nazwisko:..Imię

Miejscowość i data urodzenia:.... . JTr^ y i 

Miejscowość zamieszkania:

Stan rodzinny:

Czem związany:........... Przysięgą na wierność.......

Obecny stopień wojskowy:. > f A i . \
Wy znani ....................Rzym „ - kat...................

Przynależność Państwowa:......... Polska...............

Ś W I A D E C T W O

Wyżej wspomniany wstąpił ochotniczo dnia..

do Polskiej Armii Powstania w stopniu.. ̂ A '. .......

i został przydzielony do . .̂ rr\ . 1-r ... HT.. .TT...

Pan..//. . .'<vrr.Y/Vi... .jest upoważniony do zapr zysiężania

członków, oraz ma prawo wydawać rozkazy w móim imieniu. Opornych 

i winnych, jak za kradzieże i rabunki, tak niewykonanie rozkazów, 

karać śmiercią i to na miejscu zajścia.
T?-u - p ...

Przynależnośji^do Naczelnika- 

p o (i X i "t • -

Data*
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stwie Warszawy.
Wspomniałby zapewne również o „chłop" 

each z lasów" Lubelszczyzny, ó Kieleeczy- 
żnie uporczywie walczącej, o Podkarpaciu. 
Być może. że uogólniając swoją odpowiedź, 
nasz rozmówca powiedziałby, te właściwie 
cały teren tak zwanego „gen. gubernator
stwa" był pokryty gęstą siecią partyzantki.

O Pomorzu — bądźmy szczerzy — nie 
usłyszelibyśmy ani słowa. Gdyby nas® roz
mówca był człowiekiem niezwykle dokład
nym i bezstronnym, to powiedziałby za- 
powme, że nie słyszał nic o walce podziem
nej na Pomorzu; gdyby natomiast był 
człowiekiem skorym do pochopnych sądów 
to może usłyszelibyśmy z jego ust zdanie: 
„na Pomorzu nic nie było..." Być może, 
Se usłyszelibyśmy leszcze uwagę: tam był 
spokój. Zresztą te grupy!...

POMORZE JEST KRAINĄ MILCZĄCYCH ' 
LUDZI

Pomorze nie umiało nigdy i fefó nie 
umie robić sobie propagandy. I teraz gdy 
w całej Polsce tak wiele pisze się i mówi 
« minionej walce podziemnej — Pomorzemilczy.

To milczenie biorą ludzie niema jący
charakteru tej ziemi za dowód, że widocz
nie Pomorze nie ma nic w tej Sprawie do 
powiedzenia. A tak właśnie nie jest.

Nie czują się na siłach i nie mam pod
staw do tego. aby odważyć się na próbę po
bieżnego choćby opisywania walki nad
ziemnej prowadzonej na Pomorzu przez 
lata okupacji w warunkach znacznie trud
niejszych niżeli w „GG“. W czasie wojny 
nie byłem niestety na Pomorzu — musia
łem opuścić je pod przymusem. Artykuł 
niniejszy nie ma zresztą takiego zadania,. 
Chciałbym tylko spowodować nim tych lu
dzi. którzy o wiele więcej wiedzą ode mnie

partyzantce Borów Tucholskich o pracy 
podziemia w Toruniu, Bydgoszczy I wielu 
innych miast Pomorza, aby zechcieli ©pi
sać swoje wspomnienia, „ujawnić*1 tajem
nice walki z Niemcami Jest przecież wie
lu ludzi, którzy brali sami czynny udział 
w ruchu podziemnym; istnieją specjalne 
instytucje powołane do badania zbrodni 
niemieckich, do gromadzenia materiałów, 
jakże ważnych dla historii, o poJekśm opo
rze.

Drobne zaledwie fragmenty walki są 
znane ogółowi. Opowiadano mi rap. o salu
tach. dokonanych opodal Grzywny pod To
runiem przez zespoły lotnictwa brytyjskie- 
sro, które tą drogą leciały w sierpniu czy 
wrześniu 1944 na pomoc Warszawie. Lu
dzie. którzy pracowali przymusowo przj 
kopaniu okopów widzieli szereg spadochro
nów, wiedzą że Gestapo poszukiwało ich 
potem i nie znalazło. Natomiast jakieś ta
jemnicze auta podjechały na pole do miejsc 
gdzie- spadały zrzuty i zaforaiy je pośnie- 

___ y ____
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Pan
Edward Kytta 
ul. Matejki 
87-100 Toruń

Szanowny Panie !

Dziękuję za przekazanie do naszego Archiwum kserokopii dokumentów 
Pana Ojca. Nie będę ich wyliczała, ponieważ w Pana posiadaniu jest 
pokwitowanie ich odbioru sporządzone przez pracownika Archiwum podczas 
mojej nieobecności. Dzięki Pana informacji udało się ustalić imię śp. Leona 
Kytty oraz poprawne brzmienie Jego nazwiska. W materiałach źródłowych
brakowało imienia Pana Ojca, a nazwisko także pisano różnie. ...  ....

Kserokopie przekazanych dokumentów dotyczących działalności żołnierza 
konspiracji -  Polskiej Armii Powstania- otrzymały w naszym Archiwum 
sygnaturę M: 1567/2494 Pom.

W załączeniu przesyłam najnowszy numer „Biuletynu” Fundacji oraz tzw. 
„schemat relacji” . Proszę, aby był Pan tak uprzejmy i, chociaż w wielkim 
skrócie, odpowiedział na zawarte tam pytania. Pozwoli to w przyszłości 
opublikować biogram śp. Leona Kytty w kolejnej części „Słownika 
biograficznego konspiracji pomorskiej 1939-1945”.

Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku.

Z poważaniem

BIURO FUNDACJI • 87-100 TORUŃ 
UL. PODMURNA 93 

TEL. 0048 56 65 22 186 
www.um.torun.pl/AK,www.zawacka.pl,fapak@wp.pl

L
lżbieta Skerska dokumentalistka

KONTO:
82 1090 1506 0000 0000 5002 0244

KRS 00000 41692
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