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Alojzego NOWICKIEGO urodzonego 21 czerwca 1921 roku w Gnieźnie.
Ojciec Michał, matka Władysława z d. Orczyk,zamieszkali w Inowrocławiu 
od 1925 roku. Ojciec sekretarz Sądu Grodzkiego w Inowrocławiu. Inwali
da wojenny z I wojny światowej. Członek Zarządu Związku Inwalidów Wojen
nych w Inowrocławiu do 1939 roku.
Mój obecny adres: __ 88-100 Inowrocław ul. C. Skłodowskiej 13 m 13 -
tel. dom. 7 2-7 2 1 .

Do września 1939 r. nie pracowałem. Wybuch wojny zastał mnie, kiedy 

byłem na urlopie jako Kadet 4 kompanii Korpusu Kadetów Nr2 Marsz. Edwarda 
Rydza - Śmigłego w Rawiczu, /załączone zajęcie/. Przed wstąpieniem do 

Korpusu Kadetów uczeń Gimnazjum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu. Har
cerz II DH im. Władysława Jagiełły przy tej szkole.

Z uwagi na wiek i naukę nie byłem zmobilizowany do czynnej służby 
wojskowej. Pod koniec lipca 1939-roku, po zakończonym dorocznym pobycie 
Korpusu na obozie ćwiczebnym w Tomaszowie Mazowieckim, przyjechałem do 
Inowrocławia na urlop. W odróżnieniu od kadetów ze starszych komp./Vi VI/ 
w karcie urlopowej nie miałem adnotacji o zgłoszeniu się po urlopie do 
Iwowa. W drugiej połowie sierpnia 39 r, na adres domowy nadszedł telegram 
aby na początek roku szkolnego nie stawiać się w Rawiczu. W tej sytuacji 
wybuch wojny zastał mnie w Inowrocławiu.

W niedzielę 3 września Inowrocław był bombardowany. Następnego dnia 
kierownictwo Sądu zdecydowało o ewakuacji. Po odpowiednim przygotowaniu

i załadowaniu skrzyń z najbardziej ważnymi aktami na konne furmanki z 
pobliskiego majątku wyruszyliśmy /rodziny również na wozach/ na prawie
3 tygodniową tzw. „ ucieczkę© przez Radziejów, łęczycę, iowicz do Iwowa 
jako docelowego punktu ewakuacyjnego. Dotarliśmy do pEzedmiść W-Wy w 
Puszczy Kampinowskiej. Tam dopadły nas pierwsze oddziały niemieckie. 
Nakazano powrót do domu. W powrotnej drodze zdeponowane zostąły skrzy - 
nie z aktami u sołtysa w pewnej wiosce. Pod. koniec września wróciliśmy 
do Inowrocławia. Mieszkanie było jeszcze wolne. Mieszkanie okupacyjne: 

Hoherisalza /Inowrocław/ Sedan strasse /Dubienki/ nr 13.
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W połowie października 39 r. razem z młodzieżą inowrocławskich szkół 

średnich drugim transportem wywieziony zostałem do Rzeszy na roboty przy
musowe. Jako robotnik rolny zatrudniony byłem u gospodarza w S±*XKX*at*xfx*
±k Sieversdorf’ie między Frankfurtem n/Odrą a Berlinem. Tym samym trans-

/
portem wyjechał mój brat Henryk /uczeń tut. Gimnazjum/. Drugi brat Euge
niusz wyjechał nieco później innym transportem do fabryki pod Monachium. 
Ojciec pracował do marca 1944 r. / wmarcu 44 r. zmarł/ w wojskowości jako 
pracownik umysłowy. / Heeresstandortverwai -
tung/. /

W sTyczniu 1941 roku wróciłem do domu i rozpocząłem pracę jako ro -
\

r~ botnik w koszarach przy ul. Dworcowej /b. koszary b9 pp /. stanowiliśmy 
ok. 1 0 osobową grupę Polaków zatrudnianycn w koszarach do różnycft prac 

jak: transport węgla i koksu z dworca, transport szafek wojskowycn, ta
boretów, kocy itp. oraz na terenie samych koszar do prac porządkowy lub 

wymiany wyposażenia na wojskowych salach po odejściu z koszar jednosxki 
uformowanej i przed przyjściem z frontu nowej do koszar celem kolejnego 
uzupełnienia. Ta praca była później doskonałym terenem w konspiracyjnycn 
zaaaniacn. Pod koniec 194i roku zmieniłem pracę, rt biurze tecnniczno - po
miarowym Administracji Terenami i Budynkami /Grunastuckgeseliscnaft/ pra
cowałem do z czerwca i 944 r. / data aresztowania /

n  vW połowie 194 1 r., kiedy już oa kilku miesięcy pracowałem w kosza - 
racn, doszło do nawiązania bliższycn kontaktow ze znanym mi doskonale 

ij/ V D. uczniem (rimnazjum J. Kasprowicza z x ^ s g s ix k »jt«g ą  Janem linkiem i jego 
, V  kolegą Zbigniewem Matuszkiewiczem. Mój charakter pr&py w koszarach odpo

wiadał prawdopodobnie formie pracy konspiracyjnej organizacji,do której 

przystąpiłem w połowie 1941 r. /czerwiec-lipiec/ zwerbowany przez J. linka.
Wg konspiracyjnej wiedzy w tym okresie miała to być młodzieżowa orga

nizacja, której nazwy i konspiracyjnego charakteru pracy nie znałem / nie 
znano /.

Do niniejszej relacji załączam książeczkę opracowaną przez prof. lu- 
\j cjana ^omkai / 110 J. Kasprowicza/ na podstawie materiału w znacznej mie
rze mego i śp. kol. Tadeusza Nowaka z Poznania. 5
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Wkrótce po zwerbowaniu feostałem przez J. Linka zaprzysiężony w jego 

mieszkaniu przy ulicy Solankowej. Przysięga miała charakter stosunkowo 

uroczysty, Jod nieobecność domowników. Stół nakryty białym obrusem a na 
nim krzyż. Roty prz i nie pamiętam. Przyjąłem pseudonim „ Mały ".
J. link miał ps. „ Rudy ".

Moje zadania konspiracyjne w okresie pracy w koszarach:
- informować o przychodzących i odchodzących z koszar jednostkach 
wojskowych, formacja, liczebność 1 iJbx nr jednostki

- skąd przybyli i dokąd po uzupełnieniu stanu odjechali, jakimi 
środkami lokomocji - to było ważne bo w przypadku kolejowego 
transportu jednostkę przejmowała inna grupa /sekcja/

- terminy przyjścia do koszar i ewentualna data wyjścia z koszar 
Materiał do sprecyzowania odpowiedniej informacji wg szablonu jS! j/w

uzyskiwałemczściowo sam przez dostęp do żołnierskich sal i penetrowanie 
szafek i sienników po opuszczeniu 3 * koszar przez jednostkę oraz od star

szego wiekiem współpracownika Polaka żołnierza pruskich regimentów z I 

wojny światowej, któremu udawała się czsem w luźnych rozmowach z żołnie
rzami w starszym wieku wydobyć potrzebne informacje.

Pod koniec 1941 lub na początku 1942 roku zmieniłem miejsce pracy.
^  Z inicjatywa sekcyjnego J. linka / pracował w firmie Lautrich/ rozpoczą

łem pracę w biurze techniczno-pomfcarowym w Administracji Budynkami i tere 
nami w Inowrocławiu / GrudstUckgesellschaft /. Kierownikiem tego działu 
pomiarowego był b. podofic. zawód, z 59 pp pluton. Zygmunt Rogowski z PZP 
Ak aresztowany pod. koniec 1943 r. Trójki pomiarowe - prowadzący szkic i 
dwuch pomiarowych do taśmy po otrzymaniu zlecenia od kier. Rogowskiego 
/nr parceli i domu/ wychodziły na miasto pod wskazany sdres celem doko
nania pomiarów i rysunków terenu oraz wszystkich mieszkań tego domu.

W jednej z takich trójek był Wacław Mielcarek podchor. rez. /prowadzący 
szkic / oraz pomiarowy Stanisław Springer b. podofic. zawód, z 7 batalio
nu telegraficznego x w Poznaniu. Obaj aresztowani razem z Rogowskim. Jak 

się później okazało W. Mielcarek był w sztabie PZP-AK /u Dziuby/odpowie-
dzialnym za sekcję łączności i nasłuchu a St. Springer był jego z-cą.6



Pomiarom podlegały wszystkie nieruchomości /domy, mieszkania i dział

ki/ Polaków i Niemców. Szczgólną uwagę zwracało się na mieszkania nie
mieckie z grupy Niemców na stanowiskach wojskowych i policyjnych. Roz
rysowując szkicowy materiał już w biurze w tuszu na kalce z wykonaniem 
światłokopii dysponowaliśmy w ten sposób szczegółowym materiałem dostęp
nym w każdej chwili do wykorzystania.

Po zakończeniu prac pomiarowych i wykonaniu wszystkich planów na
stąpiła reorganizacja naszej grupy pomiarowej. Wielu Polaków oddano do 
dyspozycji Arbeitsamtu. Ja, Wacław Mielcarek, Czesław Kwiatkowski i Ka
zimierz Piotrowski pozostaliśmy w firmie. Przydzielono nam jeden oddziel
ny pokój, gdzie wykonywaliśmy różne prace techniczne. Z inicjatywy mojej

C '
1 Mielcarka postanowiliśmy podczas pracy, bez stałego nadzoru, kontynuo- 

)ty\j wać kurs nauczania z zakresu liceum typu mat.-fiz. Matematyka, fizyka i
literatura to podstawowe przedmioty naszego programu nauczania, którym 
kierował i nadzorował Mielcarek absolwent liceum mat.-fiz. J. Kasprowi

cza. Naukę przerwały masowe aresztowania pod koniec 1943 r. Aresztowano 
W, Mielcarka, St. Springera i Z. Rogowskiego. W marcu aresztowano grupę 

kobiet z WSK-PCK.
W miejsce szczegółowego opisu wg schematu relacji w rozdz. V w p.1,

%

2 i 3 załączam egzemplarz historii Sz. Sz w Inowrocławiu.
Koniec maja 1944 r. wpadka. 31 maja aresztowano J. Szuberta, Władys- 

t ława Marciniaka, Czesława Głodka i Maksymiliana iożynskiego.
Marian Kryszak „ Żyrafa " - komendant tajnego Hufca - Roju na miasto 

i powia-c /nominacje przywiózł z Poznania Wlkp Chor. Sz. Sz. Ul "Przemys-

a. ław" hm Alojzy Kozłowski "Sasanek"/ aresztowany został w połowie 1943 r. 
w Poznaniu razem z innymi harcerzami Wlkp Chor. /tzw. wpadka poznańska/. 

Gestapo nie wiązało M. Kryszaka z harcerską młodzieżą Inowrocławia. 
Pozostałych członków grupy aresztowano w dniach od 1-3 czerwca 44r. Jak 

się na placu obozu Błonie w Inowrocławiu okzało cała nasza czwórka z 

pokoju to konspiratorzy. W. Mielcarek z PZP-AK a K. Piotrowski i Czesław 

Kwiatkowski z Sz. Sz. /wtedy jako organiz. młodzieżowa/.

Śledztwo trwało prawie do września 44r. Przez ten cyły czas w obozie

-  4 -
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j fp J  na Błoniu przebywali Antoni Dziuba komendant obwodu PZP-AK Inowrocław 
w składzie insp. rejon. Włocławek oraz Klemens Kwiatkowski sprowadzeni 
do obozu, jak wówczas mówiono, w celach konfrontacji z naszą grupą.

W dniu 24 września około godz. 20.oo w Babikowie stracono Władysła- 
\f wa Marciniaka, Czesława Głodka, Maksymiliana łożyńskieg® /wg Kronika 

Wlkp nr 1 /36/ z 1985 r./ Do obozu koncentracyjnego w Mauthausen skiero
wano: ok. 10 członków, do Gross-rosen ok. 25 członków, 6 miesięczne wy*?o 
roki pobytu w obozie Błonie otrzymało 5 członków Sz. Sz. W obozach konc«n 
centracyjnych zginął© 1 0 członków.

Po wyzwoleniu 1945r. Wyzwolenie obozu Mauthausen 5 maja 1945 r.
—  przez wojska amerykańskie. Do kraju wróciłem w sierpniu 45r.

W 1947 ukończyłemliceum mat.-fiz. w Inowrocławiu a w 1950 liceum Bud. 
woanego i melioracji w Krakowie.
Praca zawodowa. Cd kwietnia 1946 r. do października 1977r. pracowałem

w zawodzie w Przeds. Robót Wodno-Meiier., Biurze Projekt. Gospod. Komun. 
Woj. Zarządzie Wodno-Melior. na stanowisku st. insp. nadzoru, Pracowni 
proj .-kosztorys. iisx»± PBRol. i w dziale dokumentacji w tym przedsięb.
Cd listopada 1977 r. na rencie inwal. i emeryturze. Jesxem unwal. woj.
II grupy.

Pełnie funkcje przewodn. zespołu histor. przy zarządzie ZIW w Inowrocła
wiu. Przewodniczący Środowiska Szarych Szeregów, Środowiska b. więźniów 
poi. obozów fconcentrac. Przewodnicz. Zespołu Histor. przy komendzie 

Hufca ZHP w Inowrocławiu. Z prof. liceum 0. w Inowrocławiu opracowujemy 
historię podziemia walczącego /PZP-AK, PAP, NOW, WSK, Sz. Sz, Ojczyzny 
i tajnego nauczania.
Stopień harcerski: podharcmistrz. Odznaczenia: Krzyż Oświęcimski, Krzyż 
Kawalerski, Medal Zwycięstwa i Wolności, Odznaka Honorowa Zasłuż. Dzia
łacza ZIW, Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany przez 
Radę Ochrony Pomników w Warszawie, Złota Odznaka Polskiego Zw. Filatel.
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O Ś W I A D C Z E N I E  ■> / V O
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Latem 1940 roku w Inowrocławiu strażnik "Czaty", należący do 
przedwojennej tajnej Narodowej Organizacji Gimnazjalnej "NOGA",

• został zwerbowany przez swego starszego kolegę, maturzystę 1939r., 
UpY?.ładysława Marciniaka do organizacji konspiracyjnej "Straż Polska".

"Czata" była częścią II oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej 
"NOW"; do jej zadań należała obserwacja lokali zebrań,kontaktowych, 
adresowych, oraz zbieranie informacji o poglądach społecznych i poli 
tycznych, o nastrojach okupacyjnych, o stosunku do poszczególnych 
organizacji podziemnych i o celowości ich działania, o kierunkach 
infiltracji tajnych gazetek oraz rejestrowanie osób,które z tytułu 
zatrudnienia posiadały stałe przepustki na poruszanie się na obszarze 
"Kraju Warty" lub jego części - koleją,samochodem, rowerem,pieszo 
/w poznańskim Polacy musieli mieć przepustkę na poruszanie się ze 
wsi do wsi/. . . •<’
Strażnik "Czaty" zwerbowany do "Straży Polskiej" oraz inni 
członkowie Czaty skierowani do rozpoznania "Straży Polski ej"złożyli 
meldunki, które dały następujący obraz:

1/ "Straż Polską" założył, zorganizował i prowadził Władysław 
Marciniak, maturzysta 1939r. syn robotnika'niewykwalifiko
wanego. Obszar działania miasto-Inowrocław,

2/ zadaniem organizacji, sformułowanym przez jej założyciela, 
było zwerbowanie byłych uczniów gimnazjum, liceum i maturzy
stów 1939 r. oraz samokształcenie wojskowe i intelektualne. 
Pomoc informacyjna i żołnierska podziemnej sile zbrojnej 
i armiom oswabadzającym Polskę,

3/ Rząd Polski w Londynie był uważany za'RzeczpDspolitą. Polską 
na emigracji wraz z Prezydentem i dla niej należy pracować
konspiracyjnie w kraju.

/ Dnia 04 grudnia 1940 roku "Swiętobór"- łącznik komendy podokręgu 
v' NOW "Ruina" spotkał się z W ład.Marciniakiem na jego życzenie.
4 Uzgodniono wtedy, że "Straż Polska":

1/ będzie organizacją samodzielną, aż do momentu wcielenia jej 
za pośrednictwem NOW do podziemnego wojska polskiego organi
zowanego przez polską armię w Anglii. Dla bezpieczeństwa 
organizacyjno-konsnitacyjnego nie będzie szukać 
żadnych kontaktów z jakimikolwiek organizacjami podziemnymi 
a przypadkowe kontakty zupełnie zignoruje, informując 
jednak o nich łącznika NOW,

2/ będzie działać na obszarze powiatów Inowrocław,Mogilno,
Szubin,

3/rozwinie swą pracę samokształceniową: wojskową, społeczną, 
polityczną, pedagogiczną i zawoclową, gromadzaąc w ruchomych 
biblioteczkach książki o różnych kierunkach ideowych: 
narodowym, chrzęścijańsko-demokratycznym, ludtmym i socja
listycznym,

4/ studiować geografię góspodarczą ziem po Odrę i Nysę Łużycką.
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5/ skieruje swych członków - na żądanie - do prac cywilnych 
w Delegaturze Rządu podokręgu "Ruina",

6/ nie będzie zbierać składek a subsydia na swą działalność 
otrzymywać będzie od łącznika NOW, jak również niezbędne 
dokumenty osobiste /podrabiane/.

Powyższe porozumienie bgło całkowicie dotrzymywane, chociaż 
ze względów sytuacyjnych i kadrowych do jesieni 1943 t.j. do 
dnia aresztowania ranie, 26.10.1943 nie doszło do■faktycznego 
wcielenia "Straży Polskiej" ani NOW Okręgu poznańskiego do 
Armii Kraj owej/t.zn. do przekazania jej Komendzie Okręgowej 
w Poznaniu efektywów wojskowych NOW, gdyż tamta nie nawiązała 
, ze mna kontaktu, pomimo odpowiednich porozumień Komend Głównych 
NOW i AK.
Aresztowanie w czerwcu 1944 roku Wład.Marciniaka oraz kilku
dziesięciu członków "Straży Polskiej" z terenu miasta Inowroc
ławia nie pociągnęło dalszych aresztowali a Gestapo w śledczym 
schemacie organizacyjnym "Straży Polskiej" wymieniło na czele 
łącznika NOW aresztowanego 26.X.1943.

Katowice, Ol czerwca 1975

Józef FROŁMIOLZ ur. w Inowrocławiu 18 marca 1913
mgr inż.górnik, adiunkt Głównego 
Instytutu Górnictwa w Katowicach

ul.Szpaków 2.
40-540 Katowice
"Swiętobór" - łącznik NOW

%

"Franek1* - Komendant NOW podokręgu "Ruina" 1940/42

r

"Modlibór" - Komendant NOW okręgu poznańskiego
1942/43

J

"Górnik" - pvo. Delegata Rządu na okręg poznański
• • 1943.
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W a r s z a w a ,
ul. M agiera 7a m. 48
W a r s z a w a ,
ul. M agiera 7a m. 48

ps. "Żyrafa’1
Warszawa, dnia 24 marca 1976 r.

O ś w i a d c z e n i e

Ja niżej podpisany legitymujący się dowodem osobistym 
BE 8331838 wydanym przez KP MO Prńszków oświadczam, co 
następuje:

Od roku 1941 "byłem komendantem tajnej organizacji 
harcerskiej "Szare Szeregi” na terenie miasta Inowrocła
wia, Pod koniec czerwca 1941 r« zwerbowałem do organizacji 

\f "Szare Szeregi” Władysława Marciniaka, którego mianowałem 
swoim zastępcą, Władysław Marciniak prowadził pracę konspi
racyjną wśród młodzieży polskiej na terenie miasta, orga
nizując1' grupy szturmowe" /G«S./"Szarych Szeregów". Ua sta
nowisku komendanta "Szarych Szeregów" byłem do dnia 27 lip- 
ca 1 9 4 3 r . tj. do dnia mego aresztowania w związku z wpadką 
poznańską. 'Władysław Marciniak pozofctał na terenie miasta. 
Inowrocławia, prowadził w dalszym ciągu pracę konspiracyjną, 
aż do momentu aresztowania tzn* czerwca 1 9 4 4 r.

Oświadczenie powyższe wydaje się celem przedłożenia 
Władzom ZBoWiD.-

/Marian Kryszak/ 
członek ZBoWiD nr leg.17314

Podpis ob, Mariana Kryszaka 
potwiei’

/
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L..:,.____ __
Wykaz członków Szarych Szeregów o runy 
inowrocławskiej działającej w latach 
1 9 4 0 do połowy 1945.

żej wymienieni członkowie rekrutowali sir z następujących drużyn 
fca Inowrocław:

] Drużyny im. ks. Józefa Poniatowskiego /pozaszkolna/
II " im. Władysława Jagiełły - gimnazjum im, J. Kasprowicza

w Inowrocławiu
III " im. Stanisława Żółkiewskiego - Szkoła Wydziałowa
IV IruSyna Żeglarska im. Władysława IV

Wyroki śmierci wykonane w Żabikowie 24.09.44 roku. po 3 mieś. 
śledztwie w obozie na Błoniach /Inowrocżfr/:

4 ! 1. Marciniak Władysław z-ca komend.
-fii 2. Głodek Czesław drużynowy
f 3. ł.ożyński Maksymilian "

ginęli w obozach koncentracyjnych Mauthausen , Gross-Rosen 
i innych lub nodczas ewakuacji tych obozów:

4. Pigiel Edmund Inowrocław-Błonie
4'.f 5. Grobelski Roman  ̂ Gross-Rosen

6 . Ko złowicz Czesław 1/ Mauthausen
V. ' 7. l ink Jan * "
r j P 8 . Marcinkowski 'tefan * "
i®  o. Matuszkiewicz Zbigniew . "
■i, 10. Maty la Bogdan v "
W 11- Wadzyński Kazimierz '  D ora - Nordhausen

12. Wiliński Feliks v Flossenburg
Zmarli po wyzwoleniu /choroby poobozowe/

)4 13. Glubiak Marian
4 . Kwiatkowski Czesław 
1 5 . Taskowski Bernard
1 6 . Mazur Marian 

- w  7, Oczachowski leszek 
yL 8 . Szczeoański 3 eon 

9 . Szubert Jó ze f 
>0 . S^yk Bernard 
?1 . Walczak Tadeusz
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Mieszkają poza granicami ^olski
■jjj 22. Kornaszewski Janusz 

23. Krzewina Leon 
724. Lipiński Florian 

y tf jk 5. Przyjemski Włodzimierz

Mieszkają poza Inowrocławiem

, p  26 . Adamczak Bogdan 
■i} 27. Bednarek Leon

f 28. Bureta Alojzy 
29. Dominiczak Henryk 
30. Nowak Iech

2 ^ '31. Nowak Tadeusz *Q,
2. Tonn Czesław

33. Wiśniewski Edmund

Mieszkają w Inowrocławiu

34. Chruszczyński Henryk 
/jjpjp 35. Dziennik Sylwester

Jankowski Alojzy V UJ-vi-/' 
37. Kośnikowski Bogdan 

)̂  >7 38. Kuszel Bronisław 
i l f ł |,39. Nowicki Alojzy

.40. Piotrowski Kazimierz 
41 . Zamecki Stanisław

Stargard Szczeciński
Bydgoszcz
Gdańsk
Szczecin
Wrocław
Poznań 

tf

Łódź

>V S \ U j)J A ,

15



16



17



18



Stanisław BRONIEWSKI Warszawa, dn.10 s1

ud. "Stefan Orsza"
Wpfynęło dnf«

O ś w i a d c z e n i e

Jako Naczelnik "Szarych Szeregów" w okresie od 6 maja 1943 

roku do 3 października 1 944 roku oświadczam, że w okresie oku
pacji działała na terenie Inowrocławia jednostka organizacyjna 
"Szarych Szeregów". Wchodziła ona w skład Chorągwi Wielkopolskie' 
/"Ul Przemysław"/. Według danych Głównej Kwatery "Szarych Szeregc 
/"Pasieki"/ do jednostki tej należało w roku 1943 - 50 osób. 
/Instytut Historii PAN, Archiwum im.Florian

/Stanisław Broniewski/
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O R G A N I Z A C Y J N Y  S C H E M A T  
INOWROCŁAWSKICH 

S Z A R Y C H  S Z E R B S O W

OPRACOWANY
PRZEZ prof. Lś DOMBKA I hm Al. NOWICKIEGO 
HA PODSTAWIE BADAH DZIAŁALNOŚCI SZARYCH 
SZEREGÓW V INOWROCŁAWIU JAKO ZA ŁĄCZNIK 

DO WYDAWNICTWA PT. / roboczym /
" KONSPIRACYJNE ORGANIZACJE WOJSKOWE W 

INOWROCŁAWIU I NA TERENIE KUJAW ZACH. 
w latach 1939 - 1945 

w opracowaniu

prof. Lucjana Dombka i hm Alojzego Nowickiego
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K A R T K I  Z  I I W O J N Y  Ś W I A T O W E J  '  " y Z ,  l ' , Ź
\  ̂ <: c  Ą ■:

LUCJAN DOMBEK

Na najmłodszym inowrocławskim osiedlu —  Rąbin Jedna s ulic
* nosi nazwę Szarych Szeregów. Każdemu kojarz; się ta nazwa od 

razu z tradycją harcerstwa war szawskiego, a szczególnie ze słyn
nymi przez swoje akcje bojowe grupami szturmowymi „Zośka” 
czy „Parasol”. Tymczasem inowrocławskie harcerstwo również 
zapisało swoją chlubną kartę w  walce z okupantem hitlerowskim. 
(Fakt len wart przypomnienia zwłaszcza w  kontekście obchodzo
nego siedem dziesięciolecia harcerstwa' na Kujawach. W  1016 roku 
w  Inowrocławiu powstały pierwsze tajne drużyny —  miejska im. 
Księcia Jozefa Poniatowskiego i gimnazjalna im. Władysława Ja
giełły przy Gimnazjum i Liceu m im. Jana Kasprowicza).

Harcerze inowrocławscy w  siedemdziesiątą rocznicę istnienia ZHP  
na tym terenie będą mogli z dumą stwierdzić, że zasady harcer
skiego programu zrealizowali w chwilach konkretnej próby, kiedy 
przyszedł czas, by iść „na femierć po kolei, jak kdaienie przez Uoga 
rzucane na szaniec”.

O  ier\w y egzamin przypadł
B na dni 7— 3 września 1939 

r.. kiedjr to w i.ram ały do miasta 
oddziały 337 puiku piechoty • n ie
m ieckiej dow^jdzwne przez ppłk. 
Annta. N iem cy spodziewali się 
zdobyć miasto bez walk. N ie  
docenili jednak roli cyw ilnej o- 
brony. Główmy je j trzon stano - 
w ili właśnie haroerae- z drużyn 1 
m iejskiej, po;.: . kołnej ini. K się
cia Józefa Pon iatow skiego,. g im 
nazjalnej im. W ładysława Ja
giełły, Szkoły W ydziałow ej im. 

i Stanisława ŻółhiewsJdegifc Szko
ły Handlowej im. Dzieci Słońca 
i  żeglarskiej im. W ładysława IV. 
(O bohaterskiej postawie tych 
chłopców pisze Jan Kurek, w  
jedynej, jaka do tej pory uitaza- 
ła się na ten temat publikacji, 
„Obrona cyw ilna Inow rocław ia 
w e  wrześniu 1939 roku").

K iedy  już N iem cy zajęli 
miasto, k iedy rozszalał się 
krw aw y terror hitlerowska har
cerze inowrocławscy n ie  zostali 
bierni. Rozpoczął się okres in 
dyw idualnej w alk i i tworzenia 
żyw iołowych, samorzutnie p ow 
stających grup m łodzieżowej 
działalności konspiracyjnej.

Ze szęeegóLną menawiśoią hi
tlerowski okupant tropił u- 
czmiów gimnazjalnych. W ielu z 1 nich zostało aresztowanych. D ru
żynowy gimnazjalnej drużyny 
im. Władysława Jagiełły —  K le 
mens Kw iatkowski postanowił 
utrudnić okupantowi tropienie 
kolegów. W  tym  celu, pod ko
niec paldzi jim k a  1939 roku, j a 
ko pracownik firm y ’ radiotech- 
niieznej, poszedł do gimaiazjum, 
gdizie kwaterowali już żołn ierze 
niemieccy i przy p&ribey woź
nego Józefa Maćkowiaka, 
który w  szkole mieszkał, w ystu 
kał i zal?ral więksapść doku
mentów (dzienniki, protokoły, 
spisy) zaw ierających rejestry u- 
caniów i maturzystów: gimnazja] - 
jjych. Gmach gimnazjum  opuścił 
z wypchaną torbą pracowniczą 
na plecach i radioodbiornikiem  
pod paichą. Spisy te ukrył póź- 

: n iej w  Mątwach na strychu do-

CsWasS
Mp.riftii Kryszak —  komendant 

i organizator Szarych Szeregów 
w Inowrocławiu od 1941 r. do 
lipea 1913 r.

W ładysław Marciniak —  orga
nizator „.Straży Polski”, od 
czerwca 1»41 r. zastępca uomen- 
dania Szarych Szeregów w  Ino
wrocławiu, od lipea 1913 r. do 
czerwca 1944 r. komendant. A b 
solwent Gimnazjum i I.iceum 
im. ,1. Kasprowicza w  Inow ro
cławiu z 1939 r.

kilążtot i poć ącTjnM. Szczegól
n ie akcentowano potrzebę nauki 
hiśU.-*i, języka niem ieckiego, 
nauk techui. znych i podrec-zni- " 
t ó w  wojskowych. P r4/  czym za- 

.lepano harcerzom, ’ aby m e da
w a li poznać Niemcom, z e : zw&ją • 
ich ji:;zyk.< M iało to być w yi - 
rzystaine w pracy konspiracyj
nej przez prowokowanie N iem 
ców  do swobodnych rozm ów w  
obecności Polaków.

- Silna na terenie Inow rocław ia • 
organizacja „Ojezyzma” została 
rozbite i zdekonspirowana przez 
gestapo już w  1940 r. Jej człon
kow ie  za jm ow ali się głównie 
C.ziaiaiaością charytatywną. K ie 
dy  zostali aresztowani, ich zjada
nia przejęli harcerze. Organizo
w a li w ięc  pomoc dla wdów , sie- 

. rot, w ięźn iów  i jeńców.
Od chw ili uderzenia N iem ców 

na ZSRR i powstania frontu 
wschodniego, szczególnego zn a 
czenia nabrała akcja W13S 
(W yw iad, In form acja Szarych 
Szeregów ).

jjĆS od szczególną ooserwacją
■ harcerzy znalazły się: dw o

rzec kolejow y, koszary, lotnisko, . 
m agazyny wojskowe. Dokładnie 
obserwowano i rejestrowano ru
chy wojsk niemieckich — naz
w y jednostek, ich uzbrojenie, li
czebność, czas przejazdu, k ieru
nek itd. Wszystko to skrupulat
nie rejestrowano, zestawiano i 
przesyłano do centrali. Często 
wykonywaniu tych zadań sprzy
ja ło m iejsce pracy; na dworcu, 
w koszarach, na lotnisku, w  
transporcie m iejskim. N ieoce- - 
nione usługi świadczyli też p o l
scy kolejarze X *

Jednak docelowym  zsaandem 
Szarych Szeregów w Inowrocła
w iu, jak zresztą w całym  kra
ju, było przygotowanie ogólno
kra jow ego powstania zbrojnego \ 
przeciw  Niem com  znanego pod 
kryptonimem  „B urza” .

M iędzy innymi ce low i temu słu
żyło dokładne rozpoznawanie 
warunków życia, obyczajów, 
adresów dom owych m iejscowych 
N iem ców, a szczególnie urzędni
ków  pełniących w m ieście ważne 
k ierow nicze funkcje. Zadania te 
w ykonyw ali harcerze pracujący w Grundstuck — Gesellschaft 
(tyrząd Admmist:. acji B udyn iów  
M ieszkalnych). Codziennym ich 
zajęciem  było dokonywanie po
m iarów  mieszkań Polaków i 
N iem ców. Dostarczone “przez nueh 
inform acje opracowywali chłop
cy wykonujący funkcje kreśla
rzy  w firm ie  Rutloifa Lautricha 
„Wa.-serbau und W asserw irt- 
sohaft”  (Uudowa U jęć Wodnych 
i  G o  [XXI wki Wodn ■! i ’ ■ --
sposób dow ództw o m ie jscowego

N “-U ̂  - ■( % V© W ‘V
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mu, H którym mieszkał jego 
Wn-fift —  Leopold W oźniak J 

W  tym sim yra czasie sastępca 
rusżynowego i klasowy kolega 

K lem ensa , Kw iatkow skiego •— 
W ładysław ' Maroińiiajk w raz z 
wW.nynt Stanisławem Grym ą u- 
'kryli psired '.'Niemcami stskołną 
krófikofe!;.wltę. Została ona abu- 

v, 'iu; przez samych uoantów 
na zajęciach kółka krótkofalow 
ców. Jej ■ sygnałem wywtmaw- 
czym  byj kryptonim  S PL  — 454. 
Poprzez ten* nadajnik,' na jpraw 
dopodobniej W. Marciniak poin
form ował świat o  makabrycznej 
nocy w  więzieniu inowroclaw  • 

lvi:n z h  na 23 października 
1839 roku. Wuż w  dwa dnd póź
n iej in form ację tę pcw iorżyło 
radio w  Strasburgu, a Wims-tcm 
Churchill przekazyw ał ją Izbie 
Gmin, Nadajnikiem  SPL— 454 
posługiw ali.. się m łodzi inowro
cławscy konspiratorzy do końca 
swej działalności, 

y  I  u:>, ■'•V 1940 roku W. M arcl- 
^  niaik założył w  Inowrocła

wiu konspiracyjną organizację 
młodaaeżową ‘ „Straż Polska” , 
aw.sną też inaczej „Grupą M arci- 
niiiaMa” .

** W grudn iu ' tegoż '/ roku W.
Marciniak nawiązuje współpracę 
z  Narodową Organizacją Woj • 
.ykową (NOW ). W tym samym 
oz: -U* Komenda Chorągwi Po
znańskiej —  „Przem ysław” —  
delegu je d<> I-npwroctow.ia Ma- 
riaaa K rv *z3E9 7 zadaniem zor- 

•g5T^r:::;=\vań]a Szarych Szeregów.
W  czerw iu  1941 roku W . M ar

ciniak ze swoją „Strażą Pol.sfci”  
podporządkowuje • się Szarym 
Szeregom 1 aosl-a-je zastępcą ko

na m labr~Tr."W ’~> t « w .
rCT>nw»irj:gr,'r<;ui " uył M/. Jlryyzâ . 

) f  W  1943 roku w  skład inow ro
cławskiej grupy Szarych Szere
gów  wchodzi 50 harcerzy, co 
pod względem  liczebniośoi stawia 
Inowrocław  na drugim miejscu 
iv WuelkópoJśoe po Poznaniu.

Im ien n a  lis ta  c z ło n k ów  s za ry c h  
S ze re g ó w  w  In o w ro c ła w iu , JaKa uda-
io si<; i!o  t e j p o ry  u sta lić , Jest n » -  
s tępu jąca : B ogd an  AilasnczaK , L eon  
Jtrdnarek , A lo jz y  H u re ia  n e n r y k  
Chi uszczyńsk i (ps. „Z d u n " ) .  S y lw e 
ster D z ien n ik  (P3. „M a ry n a r z " ) ,  i:d - 
m und F tę ic l, M arian  G lu b iak . C ze 
sław  G lo d tk  R om an  G robeisU i,

t lutego 1934 r.

A loJ .w  Jankowski, Janus* KOrn«
S7RWSkl, B ogdan  K o śn ik ow sk i (p «, 
„C h u d y  ’) ,  C zes ław  K o z lo w tc z , U o j- 
zy K o z ło w s k i,  M arian  K ry s za k  (JK. 
„ Ż y r a fa ” ), L eo n  d rz e w in a , B ro n i
s ła w  liu s ze l, C ies łr.w  Kw ia iKowskJi, 
H eru a rd  I .a s k o w jk i,  ran LUUt, F lo 
rian  l ip iń sk i, M a k ty m ilU u  t.u ty ftsk i, 
W ład ys ław  M a rc in la ft  (ps „u m t ia r -  
ju k " ) ,  a te fa n  M a rc in k o w sk i, Z b ig 
n ie w  M a tu szk iew icz , l io iu a n  M o ty 
la , M a ria n  M azu r, Z en on  M ich a lak , 
L e c h  N o w a k , T a ifc u s ł N o w a k  ( I ) ,  
Ta tisusz N ov .a k  ( I I )  A lo jz y  N o w ic k i 
( n » . ' „M a ły ” ), L e s z e k  O czach ow sk l, 
J ó ze f P ią tk o w s k i, K a z im ie r z  P io t r o w 
ski, W łod z im ie rz  P r iy je m s u i,  L io n  
S zczepańsk i, K a z im ie r z  S tęp iń sk i, 
J ó ze f S zu b e rt B ern ard  S zv k , C ze
s ław  T on n , K a z im ie r z  W a d zy ń s k i, 
Xadeusz W alczak , FelU is W iliń sk i, 
Edm und W iśn iew sk i, L eo p o ld  W o ż 
n iak , s taJ lis ław  Zan ie  cna (p * . „ Z e 
n ek ” ).

Najliczn iejsza grupa, spośród 
w yżej wym ienionych, bo aż 32, 
to uczniowie G imnazjum i L i
ceum im. Jana Kasprowicza, 
reprezentujący II drużynę im. 
Władysława. Jagiełły.
*H inowrocławskich Szarych Sze- 
■*» r eg ach n ie przestrzegano po
działu harcerzy wg. przynależ
ności d<> drużyn z okresu pnzed- 

r wojennego. Cały zespól („ r ó j” ) 
dateR  s it na i  drużyny. D ruży
nowym i byli: Czesia w  G .d e k , 
Maksymilian Łożyńska (absol
went Gimnazjum i Liceum im.
• J. Kasprow icza z 1938 r.), Józef 
Szubert, «* -r n ttr<i*i» -

W sikład drużyn wchodziły 
sekcje tr/yostobowe, które stop- 
n ow o iw .  .u,lały się ' do czw ó
rek  1 piątek. Zwano je  „grupa
mi szturm owym i” . Na czele każ-- 
dej z lalach gr$n stal sekcyjny
i  jedynie on miał kontakt z d ru 
żynowym. Zasady konspiracji 
były pi-zestrzegame tak rygory
stycznie, że nawet W iedzy  pra
cujący w jednej firma© nie w ie 
dzieli, że daiałają w  tej samej 
organiżiacj i.

W konspiracyjnej działalności 
inowt\>darw:Jkicłi harcerzy m oż
n a  zauważyć dw a nurty —  o- 
Jarwany i działania na szkodę 
okupanta. P ierw szy wyrażał się 
w  zabezpieczeniu przed zn iszcze
n iem  przez N iem ców  mienia 
harcerskiego 1 szkolnego, ukry
wano: sztandary, akta, doku
menty, kroniki, zb iory b ib lio
teczne. Na szeroką skalę orga
nizowano samokształcenie i ta j
ne nauczanie. Sekcyjni Bobowią. 
zatnti byli z,ao i»h 'yw ae swych 
podikomeodnycih w  potrzebtn®

oddalału Ainnod, K ra jow ej, ja lł fT  
Szarych Szeregów, posiadało in
form acje u latniające, w  w ypad
ku powstania zbrojnego, spara
liżow anie całej niemiecka j m a
chiny orgam z wyj no-adTOimistea- 
cyjnej i do",vódc5iej.

Inn i harcerce,'' pracujący w  
firm ie  naptrawy radiirtdbi^rjnii- 
kaw, prowadalll siały nasłuch 
stacji nadawczych BBC j M o
skwy, naprawiali i budowali na
dajniki krótkofalow e dla grup 
partyzanckich z okolic Borów 
Tucholskich i  ę iotckcw a K u jaw - 
siciego.

N iektórzy harcerze S2arych  
Szeregów  posiadali broń zdoby
tą własnym sposobem. Jednak 
tvyraźny rozkaz zabraniał uży
wania jej, by przez pojeoymeze 
zamachy n ie narażać ludności na 
masowe repr&sje ze strony 
Niem ców.

"JP wszystkich p ianejących na
^  terenie Ijiow rociaw ia  otr^a ■ 

nizacji konspiracyjnych najdłu
żej nie rozpoznane przez N iem 
ców .pozostały Szare Szeregi.

W prawdzie w  czerwcu 1943 i., 
w związku , z generalną w,.adką 
Szarych Szeregów  w Poznau. u, 
aresztowany zastał komendant 
grupy i nowrocla wsicie j —- M a - • 
lian Kryszak, nie spowodowai 
TWT 'faf?f~3e?Tn3it <lal&y.ch areśe- 
tejwań. Szare Savcregi w  Inow ro
cławiu ixxi komendą W ładysła
wa Marciniaka; działały jeszc/.c 
caly rok. i  wzrastały Mczebnie.

Dopituo w  okresie od Lii m a
ja do 3 c ze rw ia  1944 r. aresz
towano około fy(.) harcerzy. T y l 
ko nielicznym  lid a ło  sit; N iein- 
twm w ym knąć., Na oktes śledź * 
tw a  uw ięziono Ich w  obozie na 
Błoniach, potem d.\oma ua.n- 
sportami przew ieziono do Jab ł
kowa koło' Poznania. Stamtąd 
w yw ieziono do i obozów konćen- 
tracyjtnych ’ w  Gro^s Rosen 1 
Mauthausen,

W ładysława Marciniaka, M a 
ksym iliana lAłżyńskiego i C ze
sława Głodka 24 września 1944 r. 
rozstrzelano w  Zaliikowie. R o
mana G-robelskieyo, tidiwarda 
Figla, Czesława Kozłowi-cza,. Ja
na Linka, Ste£aaxa M arcinkow 
skiego, Zbigniewa Matuszkiewi
cza, Bogdana Matylę, K azim ie
rza V.Tadzyńsk!ego i Feliksa W i
lińskiego zamordowano w  obo
zach !tonoenti-acyj nyoh.
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Sesją popularnonaukową zainaugurowano obchody Miesiąca Pamięci Narodowej

inowrocławski ruch oporu w iatach 1939— 1945 %
N a  łam ach „N o w in ”  z  22 m ar

ca  br. p isaliśm y o in ic ja tyw ie  
n au czyc ie li i  u czn iów  I  L iceum  
O gólnokszta łcącego im . Jana K a 
sp row icza  odnośnie zorgan izow a 
nia sesji popu larnonaukow ej pn. 
,,In ow roc ław sk i ruch oporu  w 
latach  1939—1945” . W spom nieliśm y 
w ów czas  o w ie lom ies ięcznym  
ok res ie  badań, o naw iązaniu  
(p rzez  organ iza torów  sesji) w spó ł
p ra cy  z  Instytu tem  Zachodn im  w  
Poznan iu , o  kontaktach  z  b y łym i 
cz łonkam i inow rocław sk ich  „S za 
ry ch  S zeregów ” . W  e fek c ie  żm ud
nej p racy  doszło do rea liza c ji 
p lanow anego zam ierzen ia , do od
byc ia  sesji, k tóra  zapoczątkow a
ła  obchody M iesiąca  P a m ięc i N a 
rodow e j w  naszym  m ieście. 
W spółorgan izatoram i ses ji b y ły  — 
ob ok  p rzed staw ic ie li szkolnej 
społeczności I  L iceum  O gólno
kszta łcącego —  K lu b  M iędzyn aro
d o w e j P ra sy  i  K s ią żk i oraz Od
dz ia ł P o lsk iego  T o w arzystw a  H i
storycznego  w  Inow rocław iu .

W  przeddzień  sesji, 30 marca, 
w  au li I  LO , m iało m ie jsce spot
kan ie  by łych  członków  „S zarych  
S ze regów ”  — daw nych  uczniów  
G im nazju m  i  L iceum  im . J. K a 
sp row icza  z nauczyc ielam i i ucz
n iam i aktualn ie pracu jącym i bądź 
uczącym i się w  tej zasłużonej 
i?lacówce ośw ia tow o-w ych ow aw -

ej. N a  spotkan ie p rzy b y li m.in.
Jon k ow ie  „S za rych  S zeregów ”  z 

la t okupacji, b y li u czn iow ie „K a 
sp row ic za ”  : H E N R Y K  CH RU SZ- 
C Z Y Ń S K I, S Y LW E S TE R  D Z IE N 
N IK , B O G D AN  K O S N IK O W S K I, 
B R O N IS Ł A W  K U SZE L , A L O J Z Y  
JA N K O W S K I. A L O J Z Y  N O W IC K I, 
K A Z IM IE R Z  P IO T R O W S K I, T A 
D EU SZ N O W A K  i  S T A N IS Ł A W  
Z A M E C K I (w szyscy  zam ieszkali 
w  In ow roc ła w iu ), a także m ie
szkań cy  innych  m iast — TA D E U S Z  
N O W A K  i  C Z E S ŁA W  T O N N  (obaj 
z  Poznan ia ), H E N R Y K  D O M IN I
C Z A K  (ze S zczecina), A L O J Z Y  
B U R E T A  (z G dańska), EDM UND 
W IS N IE W S K I (z  Ł od z i) i  LECH 
N O W A K  (z W roc ław ia ). P rzy b y li 
d a w n i cz łonkow ie z  szym borsko- 
m ątew sk ie j g ru p y  „S zarych  S ze
r e g ó w ’ : ZE N O N  M R Ó W C Z YŃ S K I, 
ED W AR D  W IS N IE W S K I i A D A M  
P O L A S IK , d a le j — członkow ie ro 
d z in  po leg łych  bądź pom ordow a
n ych  uczestn ików  in ow rocław sk ie
g o  ruchu oporu  z czasów  okupa
c j i  h it lerow sk ie j. K om ite t M ie jsk i 
P Z P R  rep rezen tow any b y ł na 
spotkan iu  p rzez Jerzego  M roziń - 
sk iego , a U rząd  M ie jsk i — przez 
inspek tora  O św ia ty  i W ych ow a
n ia, M ariana Kuśn ierka.

W  zw iązku  ze spotkaniem  oraz 
sesją  popu larnonaukową, zastęp- 

szczepow ego szczepu im . W ła-
,ława Jagie łły  (szczep harcer

sk i kon tynu u je w  I LO  dzia ła l
ność harcerzy  sprzed w o jn y ), 
P io tr  K m ieć, w yd a ł rozkaz og ła 
s za ją cy  ostatn ie dni m arca dn ia
m i m undurow ym i. H arcerzy  było  
w id a ć  i 30 m arca w  auli szko l
n e j, i  — następnego dnia — w  
M ie jsk ie j Sa li K on certow ej, pod
czas sesji, k ied y  to  p e łn ili w arty  
h on orow e. W arto  w spom nieć, że 
pracą harcerzy  w  I  LO  k ieru ją  
n a u czy c ie lk i: m gr m gr Danuta 
S taszak i  G rażyna  G iovano li.

W róćm y  jed n ak  do spotkania. 
S łow o  w stępne w yg ło s ił szczepo
w y , A n d rze j W lek lińsk i, uczeń 
k la sy  I I  b. W zruszony, pow itał 
zacnych  gości. M ów ił też  o pra
c y  harcerzy, k tó rzy  przez w ie le  
m ies ięcy  p rzep row adza li ro zm ow y  
z  b y łym i członkam i „S zarych  
S ze regów ’ oraz z członkam i ich 
rodzin , trop iąc ślady przeszłości.

A le  oto zaczyna  się m ontaż 
s łow n o-m u zyczn y  p rzygo tow an y  
pod k ierunk iem  m gr m gr Jadw igi 
Fen g le r, B arbary  R akocy  i E w y  
P ieku t. N a  podium  liczna  grupa 
h a rcerzy  w  mundurach i innych  
uczn iów . Z  p raw e j strony  —  k ę
p y  tra w y  i  mchu, na nich — za
palone św ieczk i. D ek orac ję  opra
cow a ła  m gr Danuta Muss. Z ust 
w yk on a w ców , uczn iów  klas I I  b,
I I  c i  I I  d, p łyną pieśni powstań
cze z la t w o jen n ych : „H e j, ch łop
cy , bagnet na b roń ” , „M arsz 
M ok o tow sk i” , „D eszcz, jes ien n y  
deszcz”  i  „P ie śn i Szarych  Szere
g ó w ” . Zapadają  w  pam ięć sło
w a : „D eszcz, jes ien n y  deszcz, 
sm utne p ieśn i gra, m okną na

nim  karab iny, h e łm y k ry je  rdza. 
N ieś  po ros ie  w  da l w  zap łakany 
świat, p rzem oczone pod plecakiem  
osiem naście la t” .' P ieśn i p rzep la 
tane są recy tac jam i w ierszy  
K rzysz to fa  K a m ila  B aczyńsk iego 
i innych  poetów . I  znów  śpiew , 
a na je g o  tle  — kró tka  inscen i
zacja . W  pew n ym  m om encie gru 
pa w yk on aw ców  zastyga  n ieru 
chom o, w  różnych  pozach, gasną 
św ieczk i na mchu... Całość rob i 
ogrom ne w rażen ie  na słuchaczach. 
D ługie, szczere brawa.

Zab iera ją  głos b y li cz łon kow ie 
„S za rych  S zeregów ” : A . N ow ick i, 
Cz. Tonn, E. W iśn iew sk i, T . N o 
w ak  i E. W iśn iew sk i (z  grupy 
szym borsk o-m ątew sk ie j). M ów ią  
zw ycza jn ie  o sw ych  m łodzieńczych  
latach, o w a lce  i  udzia le w  ru
chu oporu. D ziś uw aża ją  to  za 
nic specja lnego. T a k  b y li w ych o 
w an i p rzez dom  rodzinny, przez 
nauczycieli i  p ro fesorów , przez 
ks ięży . W yraża ją  sw o je  zad ow o
len ie  z faktu , że  ich  spotkan ie 
nastąpiło w  przededn iu  inaugu
ra c ji M iesiąca Pa m ięc i N arod o
w e j, na k ilk a  tygod n i przed  40 
roczn icą  ich  aresztow ania . N ie 
k tó rzy  z m ów ców  n ie  b y li w  bu
dynku  sw o je j s zko ły  k ilk ad zie
siąt lat. Z eb ran i w  auli uczn io
w ie  słuchają z  zac iekaw ien iem . 
Są m ocno prze jęc i. W idać to  po 
tw arzach . Tadeusz N ow ak  dz ię 
ku je  p ro feso row i m gr. L U C JA 
N O W I D O M B K O W I i uczniom  za 
doprow adzen ie  do spotkania. W y 
raża też przekonan ie, że d z is ie j
sza m łodzież będzie  spadkob ier
czyn ią  pa trio tyczn ych  tra d yc ji 
„S za rych  S zeregów ’.

31 m arca, o  godz. 9.00, w  M ie j
sk iej Sa li K on certow ej rozpoczę ła  
się sesja popu larnonaukow a pn. 
„ In ow roc ław sk i ruch oporu  w  la 
tach 1939—1945” . N a  sali zn a leźli 
się m .in. b y li cz łon kow ie „S za 
rych  S zeregów ” , c z łon kow ie  ro 
dzin osób po leg łych  lub pom or
dow anych  (w śród  n ich żona BER
N A R D A  LA S K O W S K IE G O , M ie 
czysław a  Laskow ska  z  Grudziądza, 
S tan isław  G łodek , b ra t C Z E S ŁA 
W A , z o jcem  z P ozn an ia ), a także 
b y li cz łon kow ie innych  grup  opo
ru  i o rgan izac ji podziem nych  z 
la t oku pac ji h itlerow sk ie j. P r z y 
b y li p rzedstaw ic ie le  w ła d z : I  se
k retarz  K om itetu  M ie jsk iego  
P Z P R , Janusz O lszew sk i, w icep re 
zyden t In ow rocław ia , A n d rze j 
Krzem ińsk i, cz łonk in i prezyd iu m  
R a d y  M ie jsk ie j PR O N , Renata 
K m ieć , inspek tor O św ia ty  i W y 
chowania, M arian  K u śn ierek , re 
prezentanci w eteran ów  w a lk i i  
p racy, środow iska  nauki i  ku l
tury, d e legac je  B ydgosk ie j i  P o 
znańskie j C horągw i ZH P. Sesję 
o tw o rzy ł i  p row adz ił p rezes ino
w rocław sk iego  Oddziału  P o lsk ie 
go T ow a rzys tw a  H istorycznego  — 
red. Janusz B rodzińsk i. Chw ilą 
ciszy  uczczono pam ięć po leg łych  
bądź pom ordow anych  by łych  
członków  „S za rych  S zeregów ”  i 
innych  o rgan izac ji ruchu oporu  
z lat 1939— 1944, w śród  n ich — roz
strze lanych  praw dopodobn ie w  
Z ab ik ow ie  —  W Ł A D Y S Ł A W A  
M A R C IN IA K A , C Z E S Ł A W A
G Ł O D K A  i M A K S Y M IL IA N A  ŁO - 
Ż Y N S K IE G O , zam ordow anych  w  
innych  obozach kon cen tracv in vch
— E D M U N D A  F IG L A , R O M A N A  
GRO B E ŁSK IE G O , C Z E S Ł A W A  
K O Z Ł O W IC Z A . J A N A  L IN K A , 
TE O D O R A  LE W A N D O W S K IE G O , 
S T E F A N A  M A R C IN K O W S K IE G O , 
Z B IG N IE W A  M A T U S Z K IE W IC Z A , 
B O G D A N A  M A T Y L I, K A Z IM IE 
R Z A  W A D Z Y N S K IE G O  I  F E L IK S A  
W IL IŃ S K IE G O .

W  p ierw sze j części ses ji zosta ły  
w yg łoszon e dw a re fe ra ty . P ie rw 
szy  z nich, op racow an y prźez 
Z Y G M U N T A  K U R K A , nosił t y 
tuł „O bron a  cyw iln a  In ow roc ła 
w ia  zorgan izow ana  przez m ło 
dz ież ” , a udokum en taw any b y ł 
przezroczam i (w yk on an ym i przez 
autora re fera tu ) z  „K ro n ik i P a 
m ięc i 1939—1945, In ow roc ław  i  po
w ia t in ow roc ław sk i” . P rzed  od czy 
tan iem  dru giego  re fera tu  p ió ra  
JÓ ZE FA  A L E K S A N D R O W IC Z A  
„D zia ła lność ta jn ego  K o ła  P C K  w  
In ow roc ław iu  w  czasie ok u p ac ji”  
m inutą c iszy  uczczono pam ięć 
A u tora , k tó ry  zm arł pó łtora  m ie
siąca tem u. T ek s t re fera tu  od czy 
tał m gr Zenon  Mazur.

W  czasie p rze rw y  w  obradach 
sesji d e legac je  z łożone z  by łych  
członków  „S za rych  S zeregów ”  
z ło ż y ły  w iązan k i k w ia tów  w  in o 
w rocław sk ich  M ie jscach  P a m ięc i 
N arod ow ej (m .in. przed  Pom n i
k iem  W dzięcznośc i i  P o lsk o -R a 
dz ieck iego  B raterstw a Broni, 
przed  obelisk iem  na B łon iach ) 
oraz przed  pom n ik iem  patrona 
L iceum , Jana K asp row icza . 
U czestn icy  sesji ob e jrze li także 
w ystaw ę- fo togra fic zn ą  pn. „S ta 
r y  i n ow y  In ow roc ła w ” . N a  w y 
staw ie eksponow ano g łów n ie  fo 
to g ra fie  ze  zb io rów  Zygm u nta  
K u rka  (rep rodu kcje  w yk on a ł p re
zes A m atorsk iego  K lubu  F ilm o
w ego  „P ia s t” , J óze f K ardasz).

P o  p rzerw ie  zasadn iczy  re fe ra t 
w yg ło s ił m gr L U C J A N  DOM BEK. 
O pracow an ie tem atu  „S za re  Sze
reg i w  In ow roc ław iu  w  latach 
1939—1945” , p ion iersk ie, w ym a ga 
ło w ie lu  badań, w  k tórych  — 
obok autora re fera tu  i  m gr. 
K R Z Y S Z T O F A  S LE D Z lN S K IE G O  — 
b ra li udział u czn iow ie klas I I  b 
i  I I  c L iceum . U czn iow ie  ci p rz y 
go tow a li rów n ież  ek sp ozyc ję  do
tyczącą  w spom n ianego tem atu, a 
znajdu jącą  się w  Izb ie  P am ięc i 
I  LO . W śród uczn iów  w yró żn ili 
s ię : M ałgorzata  Furche, Beata 
G rześkow iak , S ław om ir K u law iak , 
K a ta rzyn a  Ku czm a, A nna  M arcin 
kow ska , A dam  G rabow sk i, Ew a 
P iz iew ic z , Hanna Po lak , P io tr  R o 
siński, K o rn e lia  U rbańska i  Jo
anna Łuczak .

W spom n ijm y  pokrótce o treści 
re fera tu  m gr. Lu c jan a  Dom bka. 
W  roku  1916 pow sta ły  w  In o w ro 
cław iu  d w ie  ta jn e  d ru żyn y  har
cersk ie : m iejska , im . K s ięc ia  Jó
zefo  Pon ia tow sk iego , i  g im n az ja l
na, im . W ład ys ław a  Jagie łły . W  
roU u  1940 zastępca d ru żyn ow ego  
(K  ten ensa K w ia tk o w s k ie go ),
W łV A X YS ŁA W  M A R C IN IA K , za ło
ż y ł podziem ną organ izac ję  m ło
dzieżow ą  „S tra ż  P o lsk a ” . K ie d y  
do In ow roc ław ia  p rzyb y ł — z po
lecan ia  K om en dy  C horągw i P o 
znańskie — „P rz em y s ła w ” , a 
w ięc  M A R IA N  K R Y S Z A K , i zaw ią 
zał .̂u w  czerw cu  1941 roku  „S za 
re S z e reg i” , W ładys ław  M arci
n iak  i „s itra ż  P o lsk a ”  podporząd
kowali s ię  „S za rym  Szeregom ” . 
Ich  kon lendantem  b y ł M arian 
Kryszak, a zastępcą kom endanta 
na nia&.to In ow roc ław  — W ła 
dysław M arcin iak . W  roku  1943 
w  stłard in ow rocław sk ich  „S za 
rych  S z e r e g ó w ’ w ch od ziło  50 har
cerzy , spośród k tó rych  aż 32 sta
n ow ili u czn iow ie G im nazjum  i L i 
ceum  im . J. K asp row icza  z dru 
żyn y  im . W ładys ław a Jagie łły . 
In ow roc ław scy  harcerze zabezp ie
cza li p rzed  zn iszczen iem  m ien ie 
harcersk ie i  szkolne, a w  t y m : 
sztandary, akta, inne dokum enty, 
kron ik i, ks iążk i. O rgan izow a li sa
m okszta łcen ie i  ta jn e  nauczanie. 
Zw ra ca li u w agę na kon ieczność 
nauki h istorii, ję zyk ó w , nauk 
techn icznych . P o  rozb iciu  przez 
h itle row ców  o rgan izac ji „O jc z y z 
na” , harcerze in ow roc ław scy  
w z ię li na sieb ie pom oc dla w dów , 
sierot, w ięźn iów  i  jeń ców . Od 
daty  uderzen ia  h itlerow sk ich  N ie 
m iec na Z w ią zek  R adz ieck i w aż
nego  znaczen ia  nabrała  akcja  
„W IS S ”  (W yw iad . In fo rm a c ja  
„Szarych* S zeregów ” ).  O bserw o
w a li w ię c : dw orzec  k o le jo w y , n ie
m ieck ie  koszary  i  lo tn isko, m a
gazyn y  w o jsk ow e . Sk łada li m el
dunki. O dsyłano je  do centrali. 
Zadan iem  d oce low ym  b y ło  p rzy 
go tow an ie  ogó ln o k ra jo w ego  po
w stan ia  zb ro jn ego . D ow ództw o 
in ow roc ław sk iego  oddziału  A rm ii 
K ra jo w e j i  „S za rych  S zeregów ”  
m iało  w  sw ym  posiadaniu  w iad o 
m ości o życiu! i  adresach m ie j
scow ych  N iem ców . H arcerze  p ro 
w ad z ili sta ły  nasłuch stacji na
daw czych  BBC i  M oskw y. M im o 
w p adk i „S za rych  S zeregów ”  w  
Poznan iu  (w  czerw cu  1943 roku ) 
i  a resztow an ia  M ariana K ry s za 
ka  „S za re  S zereg i”  w  In o w ro 
cław iu  d z ia ła ły  pod dow ództw em  
W ładys ław a  M arcin iaka  jeszcze 
rok . W  ok resie  od końca  m aja  
do 3 czerw ca  1944 roku  areszto
w ano jed n ak  ok o ło  50 harcerzy . 
W  czasie ś ledztw a p rzeb yw a li na 
Błon iach. Po tem  p rzew iez ion o  ich 
do Ż ab ikow a  ko ło  Poznan ia , a 
stam tąd w yw iez io n o  do obozów

koncen tracy jnych  w  Gross i  
Mauthausen. K ilkunastu  z  nich 
zginęło .

K ie d y  m gr Lu cjan  D om bek
przedstaw ia ł te  fa k ty , k ied y  m ów ił
0 odw adze i s ile  ducha, k iedy  
przy tacza ł p rzyk ła d y  bestia lsk iego

,  b ic ia  i  m altretow an ia  u w ięz io 
nych  członków  „S za rych  Szere- 

c g ó w ” , m im o w o li n iek tó rzy  z  nas 
spoglądali w  stronę tych , k tó rzy  
w a lc zy li, a późn ie j b y li p rześ la 
dow ani. Jakże ogrom n ie m usieli 
to p r z e ży w a ć ! W yd a w a li się te 
raz ja cy ś  dosto jn i i  godn i, ja cyś  
bohaterscy  i n ie zw yk li, u roczyści
1 odśw iętn i.

Ostatni re fe ra t „S za re  S zereg i 
w  W ie lkóp o lsce  w  la tach  1939— 
—1945”  został przedstaw iony  p rzez 
p ro f. dr. hab. E D W A R D A  SER- 
W A Ń S K IE G O  z Instytu tu  Zachod
n iego  w  Poznan iu , k ie row n ik a  
Zakładu  Badan ia D z ie jów  Okupa
c j i  H it le row sk ie j. W arto  dodać, 
że prof. dr. hab. Edw ard  Ser- 
w ańsk i b y ł w  ok resie  oku pac ji 
przedstaw ic ie lem  B iura  Zachod
n iego D elegatu ry  Rządu w  W ar
szaw ie i za jm ow a ł się m ięd zy  
in n ym i sp raw am i ta jn ego  naucza
nia.

W  czasie dysku sji zab ra li g łos : 
S tan isław  Lem ańsk i, Tadeusz Ga- 
piński, Zenon  M rów czyń sk i i  T a 
deusz N ow ak . Z a ję li sę on i ró ż 
nym i spraw am i d o tyczącym i ó w 
czesnego ruchu oporu, a tak że 
obecnego życ ia  kom batan tów . Sta
n is ław  Lem ańsk i m ów ił m ięd zy  
in n ym i o działan iu  m łod zieży  n ie- 
zrzeszonej w  ok resie  okupacji. 
Zenon  M rów czyń sk i naw iązał w  
sw ym  w ystąp ien iu  do obecnego 
czasu, do zagrożen ia  poko ju  św ia 
tow ego. P od k reś lił po trzebę w y 
tężen ia  w szystk ich  sił, b y  n igdy  
n ie p o w tó rzy ły  się w o jen n e  tra 
ged ie. Tadeusz N ow ak  w yra z ił 
w o lę  sw oich  ko legów , b y  — pók i 
jes zc ze  ż y ją  uczestn icy in o w ro 
c ław sk iego  ruchu oporu  w  latach 
1939—1944 — od tw orzyć  w  m iarę 
dok ładn ie  tam te czasy. Dużo 
na tym  polu  jes t jeszcze  do z ro 
bien ia . Czeka na sw o je  opraco*- 
w an ie  m .in. ta jn e  nauczan ie w  
Inow rocław iu .

P o  zakończen iu  obrad ich  u- 
czestn icy  udali się do gm achu 
I  LO , w  k tó rym  zw ied z ili Izb ę  
Pam ięc i. O b e jrze li specja lną 
ek sp ozyc ję  pośw ięconą „S za rym  
S zeregom ” , a zorgan izow aną przez 
uczn iów  pod k ierunk iem  m gr 
m gr Lu c jan a  D om bka i  K rzy s z to 
fa  S ledzińsk iego.

P ó źn ie j, w  św ie tlicy  L iceum , w  
obecności p rzed staw ic ie li w ładz  
p a rty jn ych  i adm in istracy jnych  
m iasta, dysku tow ano o po trzeb ie  
ja k  na jszybszego  w yd an ia  dru
k iem  w szys tk ich  m ateria łów  
zw iązanych  z sesją, a tak że z 
kon tynu ow an iem  prac badaw 
czych .

W ys iłek  w ie lu  ludzi, k tó rzy  
p rzygo tow a li sesję popu larnona
u kow ą oraz spotkan ie z b y łym i 
członkam i „S za ry ch  S zeregów ”  
n ie  poszed ł na m arne. Lu dziom  
tym  należą  się słow a n a jw yższego  
uznania. S k ierow ać je  trzeba 
przede w szys tk im  do nauczycieli 
(zw łaszcza  m gr. L U C J A N A  D O M B 
K A  i m gr. K R Z Y S Z T O F A  SLE- 
D Z lN S K lE G O ) I  L iceu m  O gó ln o 
kszta łcącego im . J. K asp row icza , 
dyrek to ra  I  LO  — m gr. Z D Z I
S Ł A W A  Ż Y L IŃ S K IE G O , uczennic
i u czn iów  L iceum , da le j — do 
dyrek to ra  K lu bu  M iędzyn arod ow ej 
P ra sy  i K s iążk i — m gr. W O JC IE 
C H A  P A L U S Z Y Ń S K IE G O  i p ra 
cow n ik ów  K M P iK  (J U R A N D A  
K O N IE C Z N E G O ), w reszc ie  — do 
Zarząd ti Oddziału  P T H  w  In o 
w roc ław iu  (z  red . JA N U S Z E M  
B R O D Z IŃ S K IM  na cze le ).

W yd a je  się, że  u czn iow ie in o 
w rocław sk ich  szkó ł pow inn i w  
M iesiąciu  Pa m ięc i N a rod ow e j 
zw ied zać  oko liczn ościow ą  ek sp o
zyc ję  w  Izb ie  Pa m ięc i I  LO . 
D obrze b y łob y  też, aby  zo rga n i
zow ać spotkan ie n au czyc ie li z 
m gr. LU C JA N E M  D O M B K IE M  na 
tem at h is to rii inow roc ław sk ich  
„S za rych  S zeregów ” . T em at ten  
m ógłb y  b y ć  w yk o rzys ta n y  na 
lekcjach  h is torii i  w ych ow an ia  
obyw ate lsk iego .

Zenon  M azur

N O W I N Y  s«r. 7
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Rada Ministrów na uchdźctwie uchwałą z dnia 8 listopada 1939r. 
zdecydowała o powstaniu w kraju tajnej organizacji wojskowej ZWZ - 

Związek Walki Zbrojnej. Gen. dywizji Władysław Sikorski Naczelny 
Wódz i Prezes Rady Ministrów dnia 1 3 listopada 1939 r. desygnował 
gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego na Przewodniczącego Komitetu Ra

dy Kinistrów dla spraw Kraju z jednoczesną nominacją na stanowisko 
komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej. Instrukcją Nr 2 z dnia 
1 6  stycznia 1940 r. skierowaną do Cb. Rakonia /pseudonim płk. dypl. 
Stefana Rakonia / gen. Sosnkowski ustalił komendy okupacji niemiec
kiej z siedzibą w Warszawie i sowieckiej z siedzibą we Lwowie lub 
Wilnie. Komendantem okupacji niemieckiej, w skład k£ órę j- \:wchodżił 
Obszar Nr 1 /Warszawa/, Nr 4 /Kraków/, Nr 5 /Poznań/ i Nr 6 /Toruń/, 
mianowany został płk dypl, Stefan Rowecki.3 maja 1 9 4 0 roku awansowa
ny do stopnia generała brygady.

Zaszyfrowaną radio - depeszą z dnia 30 czerwca 1940 roku gen. 
Sosnkowski ustanowił komendę Giówną ZWZ w Kraju mianując jednocze - 
śnie ge. Roweckiego Komendanxem U-iównym ZWZ,

Inowrocław, jako że w przedwojennej strukturze wojskowej^ podle
gał Dowództwu Okręgu Korpusu VIII z siedzibą w Toruniu, znalazł się 
w Obszarze Nr 6 . Z czasem termin Obszar nabrał szerszego znaczenia, 
zaczęto go używać na określenie Ziem Zachodnich, zaś dotychczasowe 
obszary uzyskały nazwę Okręgów. Komendy Okręgów, w myśl instrukcji28



Nr i z dnia 4 grudnia 1939 r. powstały w miastach powyżej 1^0 tys. 
mieszkańców. Natomiast niższym szczeblem dowodzenia były Komendy 
Obwodu obejmujące miasta powyżej 10 tys. mieszkańców. Pośrednim szcze
blem w schemacie organizacyjnym między Komenda Okręgu i Obwodu był 
-odokreg. Nie w każdym jednak Okręgu stosowano ten schemat. Pod - 
okręgi były tylko w Okręgu Wileńskim, krakowskim i Pomorskim jako 
^ółnocno-Zachodni obejmujący rejony od Bydgoszczy przez Chojnice do 
Gdańska i Południowo-Wschodni z rejonem lnowfocławia., Torunia, Gru- 
dziaca, Włocławka I Brodnicy. Kilka obwodów zgrupowanych tworzyły 
Inspektorat Rejonowjr z Inspektorem na jego czele.

Miasta stanowiace obwody dzielono na rejony, w których wyodręb

niano placówki. Były to najczęściej większe zakłady pracy lub urzę

dy administracji niemieckiej, w których zatrudniano większa liczbę 
Polaków. W Inowrocławiu za takie placówki można uznać: Zakłady So - 
dowe, wpzęł kolejowy, lotnisko, koszary, firmę naprawy radioodbior

ników - Wiktor Klee, Grundstucgesellschaft /Urząd Administracji Bu
dynkami Mieszkalnymi/, ^irmę Rudolfa lautricha "/.'asserbau" oraz 
Wasserwirtscha^tsamt /Urząd Gosp. wodnej/.

F-ajurniejsza komórkę organizacyjną stanowiła sekcja złożona z 
pięciu członków. Kilka sekcji /nie więcej niż 5 / stanowiło pluton. 
Miększych jednostek organizacyjnych nie tworzono ze wzglfdów kon - 
soiracyjnych. Członkowie jednej sekcji znali tylko sekcyjnego, któ
rego rozkazom podlegali. Konspiracja była tak dalece głęboka, że 

członkowie organizacji nawet nie znali jej nazwy. Klemens Kwiat - 

kowski, który przecież pełnił znacząca funkcję w inowrocławskim Ob
wodzie Zv'Z-AK, twierdził, iż dopiero po aresztowaniu, w obozie na 

Błoniach, dowiedział się od 'ntoniego Dziuby do jakiej organizacji 
należał. Nic dziwnego, w środowisku, w którym na trzech flaków 
nrzynadał jeden Niemiec i to zobowiązany przez zwierzchników do 
pilnov/ania i podpatrywania swych polskich sasiadów, ostrożność by
ła tu elementem o bardzo wielkim znaczeniu. Często decydowała o
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wolności a nawet życiu.
Naczelny .'ódz - gen. V/ł. Sikorski rozkazem - depeszą oznaczona 

symbolem "KKK" /największa pilność/ z dnia 14 lutego 1942 r. infor
muje pen. Roweckiego o zniesieniu dla użytku zewnętrznego nazwy 
ZWZ. W rozkazie czytamy: " w'szscy żołnierze w czynnej służbie wojsko

wej w Kraju stanowią \rmię Krajowa* podległą Panu Generałowi, jako 

jej dowódcy".
Obie te formacje - Z-VZ jako organizacja wojskowa i Armia Krajowa 

musiały być głęboko zakonspirowane przed szrszymi masami suołeczeń- 

stwa. I tak dla ZWZ od maja 1940 r. obowiązywał kryptonim SSS /Sto

warzyszenie Samoobrony Społecznej/ zmieniony rozkazem gen. Roweckie
go z d. 10 kwietnia 1942 r. na PZP /Polski Związek Powstańczy/. W 
rezultacie nie tylko żołnierze ZWZ - AK nie orientowali się do ja
kiej organizacji należą, ale i współczesny badacz ma ogromne trud - 
ności w ustaleniu przynależności organizacyjnej niektórych konspira
torów. Tym bardziej, że i inne organizacje zmieniały swoje nazwy i 

kryptonimy.
Trudno na przykład ustalić przynależność organizacyjna Figasa 

z Kruszwicy, który według relacji Henryka Bednarka, był kurierem V  

odbywającym podróże aż do Austrii. Aresztoway w i94^ r. zginął w obo
zie koncentracyjnym Mauthausen.

Kolejnym przykładem, jak głęboko były zakonspirowane działajace 

na terenie mista i powiatu wojskowe organizacje, stąd niewłaściwa o- 
cena okresów działania i nazw tych organizacji, może by^ zaświadcze
nie Gz. Wabicha i J. Pieczyńskiego z dnia 3 lipca 19^8 r. spisane wo- 
bec notariusza Jana Knacha dotyczące J. Gałęzewskiego chorążego z 'J 

59 PP w Inowrocławiu. Czytamy w nim, "... że śp J. Gałęzewski za - 
mieszkały w Inowrocławiu r>rzv ul. Dworcowej był pierwszym organiza - 

torem na terenie miasta Inowrocławia i okolicy pierwszej organizacji 

podziemnej p o ć nazwą Polski Związek Powstańczy. Organizacja ta 
iaxwx zapoczątkowana została z początkiem 1940 roku. W roku 1942 ta

V
nazwa została zmieniona na Polską Armię Powstańcza "
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Problem wokół działalności konspiracyjnej >.chorąż. Józefa
Gałezewskiego częściowo rozwikłać może list jego syna Eligiusza pi
sany z los Angeles datowany 23 lutego l 98R r. .1 liście tym skiero - 
v/anym do Alojzego Nowickiego z Inowrocławia pisanym z perspektywy 
czasu przez żołnierza Szarych Szeregów kaprala podchorąż. ps. "Grom" 
z Obwodu Z<7 Z-AK "Mewa" - Mińsk Mazowiecki informuje, że „... wróci
liśmy do Inowrocławia / z ewakuacji *rodzin wojskowych- przyp. AN /

stopadzie tepoa roku. Pamiętam w naszym domu wizyty oficerów i pod

oficerów miłku, którzy inaczej niż zwykle wyglądali'.w cywilu. Pod

słuchiwałem jak planowali przedarcie się na Zachód do Francji /Kar- 
naty - ./pgry/, gdzie formowała się polska armia. Ojciec chciał już 

pójść z jedna z pierwszych grup, ale dotarł rozkaz pozostania, aby 
koordynować przerzuty kadry pułku do Francji. Ta sytuacja trwała 
nrzez kilka miesięcy - spotkania, noclegi itd. ... Ojciec pracował 
wtedy jako drukarz w niemieckiej firmie. Nie wiem czy coś miał do 
czynienia z wydawaniem prasy podziemnej, ale wiem, że kilkakrotnie 
widziałem u niego prasę w języku polskim... Co do nazwy organizacji 

konspiracyjnej, w której ojciec działał to niestety nie jestem pe
wien jej nazwy. *v warunkach konspirycyjnych z własnego doświadczę - 
nia wiem, że ... gdy operowało się w piątkach, trudno było się orien

tować co do nazwy organizacji czy też szczebli dowodzenia lub na - 
zwisk dowódców poza bezpośrednim zwierzchnikiem. Osobiście sądzę, że 

grupf, która ojciec zorganizował podporządkował organizacji Z*VZ. 
Doszedłem do tego przekonania, ponieważ wbiły mi się w pamięć pod
słuchane słowa ojca oo odebraniu przysięgi od jednego z żołnierzy. 
Słowa te, jeśli pamięć mnie nie myl i ,brzmiały następująco: „Przyj
muję Cip w szeregi kołnierzy . olności. ".'wyra obowiązkiem będzie wal
czyć z bronią w reku o odrodzenie Ojczyzny. Zwycięstwo będzie Two
ją naproda. Zdrada karana jest śmiercią." Eligiusz Gałęzewski przy
pomina sobie jeszcze fragment samej przysięgi. /.../ wszystkim rozka
zom związku bedę bezwzględnie posłuszny."

• ■ *,• .i , , »  ... - vj i . .........  ^ ■ .s

w końcu października, ojciec wrócił w cywilnym ubraniu gdzieś w li-
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Przytoczony jw tekst jest formułą wygiaszaną przez przyjmujące
go przysięgę od kandydata wstępującego do Z»VZ. Pełny tekst tej przy
sieki zamieszczony był w instrukcji Nr 1 gen. Sosnkowskiego dla płk. 
St. Roweckiego z dnia 4 grudnia 1939 roku.

'fi 1940 roku w Inowrocławiu jednak organizacja ZWZ-AK jeszcze nie 

istniała, a J. Gałezewski, jak ta wyjaśnia E. Serwański w swym 
opracowaniu książkowym pt. "wielkopolska w cieniu swastyki", nale - 
żał do organizacji Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich.

‘/edług prof”. Ed. Serwańskiego organizacja powstała w Poznaniu 
8 grudnia 1939 r. z połączenia pięciu poznańskich i wielkopolskich 
organizacji:

i . Polska Organizacja Zbrojna / POZ /
Z. .vojsko Ochotnicze / WG /

3. Wielkopolska Organizacja Zbrojna / wGZ /
4. Wielkopolska Organizacja wojskowa / wO// /
5. Polska Organizacja Wojskowa / PCW /

Miała szeroko rozwiniętą sieć organizacyjną w formie terenowych 
placówek. 3lacówki wchodziły w skład wiekszego rejonu organizacyjne
go. Jeden z takicn rejonów obejmował Trzemeszno, hogilno, Gniezno i 
Inowrocław z komendami w tych miejscowościach jako obwodami. ;:ejono
wa komendę W OZ Z utworzono w lutym 1940 r. w Gnieźnie kierowaną przez 
sierż. 3. Gramackiego. Komendantem Obwodu Inowrocław był cnor. Józef \, 
Gałezewski dziaiajacy pod pseudonimem "Kmicic". Drugim obok "Kmicica" 
ix3t organizatorem bvi Jakub Wiśniewski. Organizacja nie przetrwania 
ciupo w swej działalności, bowiem już wczesną wiosną 1 9 4 0 r. zaczęły 

sie aresztowania. poa koniec sierpnia 1940 r. aresztowano 16 osobową 
grupę 'wOZZ z gnieźnieńskiego rejonu.

Doc. dr Elżbieta Zawacka - kpt. .AK „ ZO " przekazała w grudniu 
1^89 r. Eligiuszowi Gałęzewskiemu do Los Angeles kilka bardzo istot
nych informacji dotyczących działalności jego ojca udostępnionych jej 
przez dr Fariana Woźniaka z Poznania.
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Cytujemy w całości ów dokument: „ J.6. /Józef Gałęzewski/ wstą
pił do Wielkopolskiej Organizacji Wojskowej, która przekształciła się 
wiósną 1940 r, w wojskową Organizację Ziem Zachodnich. / wg prof.
Kd. Serwańskiego była to organizacja Wojsko Ochotnicze Ziem Zachód - 
nich - powstała 8 .XII. 1 9'3>9r. - przyp. AN / Zaprzysięgającym był sier

żant Stanisław Gramacki z Poznania, u»r. 19.XII.1901 r. w Inowrocławia 
/Kołuda Wielka pow. Inowrocław - p^zyp. AN/ ps. " Kmicic", "Śmiały", 

zaprzysiężony III 1940 r. i ustanowiony komendantem Inowrocławia, a- 
resztowany około 24-25 VIII.40 r.
W tej organizacji byli,, też z Pomorza:

a  f k h jM  'ty ou m ]2 tfa
-  Dzi^rnowski /imienia brak/, kmdt dla Torunia, Starogardu i Chełm- 

ży
- Dzierżykraj Strzyżewski, kmdt dla Szubina ps. "Vanitas"

- Marian Polaszyński p s .  "Wołodyjowski", dla Szubina ur. 19.V.1909, 
pochodził z Wilczycy pow. Konin

- Jakub Wiśniewski ur. 18 VI 1887 r. z Inowrocławia

- Stefan Biniszkiewicz ur. 12 XII 1887 r. w pow. Mogilno 
Źródła: Akt oskarżenia z dnia 10 III 1942 r. - Ap Poznań, zespół

Wronki, tom 652

"Wrocławski Tygodnik Katolików nr 47 z dnia 29 XI 1958, nr3 
z dnia 18 I 195?,nr 21 z dnia 24 VIII 1959

Wyrok OLG / Cberlandesgericht przyp. AN/ Posen sygn. 2 O.Js 
54/42 z 2 VI 1042 r.

Polaszyński skazany został na 6 lat, Gałęzewski na 6 lat, Stanisław 
Gramacki popełnił samobójstwo w śledztwie 7 V 1942 r."

J. Gałęzewski, po wyroku, osadzony został w więzieniu we Wronkach, 
gdzie zginał 7 października 1942 roku. Pisemna, informacje o śmierci 
mrża, datowana 8 października 1°42r., otrzymała żona Helana Gałęzew- 
ska od administracji więzienia karnego w; Wronkach, że J. Gałęzewski 

zmarł 7 października 1942 r. o godz. 10.15 z powodu choroby płuc. 
losy J. Wiśniewskiego nie są znane.

33



>fc/s>
^roblem J. Gałezewskiego przytoćżaliśmy dla zilustrowania .jak 

łatwo można zbłądzić w meandrach ruchu oporu, szczególnie na niż
szych szczeblach organizacyjnych. Ra początku roku 1942 nic nie wie
dziano w ./ielkopolsce i na Pomorzu o tworzeniu się struktur ZWZ.

Najwyraźniej odczytać to można z fragmentu Meldunku Nr 4 płk. 
Roweckiego do gen Sikorskiego z 8, lutego 1940 r. zawartego w koę- 

cu rozdz. tęgo meldunku dotyczącego życia organizacyjnego w Obsza-_ 

rach Nr 5 i 6 . /.../„ Na Pomorzu i w Toruniu istnieje organizacja 
niepodległościowa / głównie z podoficerów rezerwy /, czekająca na 

rozkazy od nas: mają luźne kontakty z Poznaniem, Bydgoszczą i Gru
dziądzem. Droszą o oficerów i dowódcę. Haka wielki brak środków, 
szczególnie pieniędzy"

W' tym samym meldunku czytamy dalej, że w Obszarach nr 5 i 6 pa
nuje bezwzp-lrdny i ostry terror, który potęguje walkę opru, deter - 
minacji czynu i odwetu. Trwa wysiedlanie do GG. Od połowy paździer
nika 1930 roku szły kolejne transporty na roboty przymusowe do Rze
szy. ^uż w początkowym okresie okupacji partie polityczne przedwo - 
j^nne sa raczej w rozsypce i nie sa w stanie restytuować swego sta
nu posiadania głównie z powodów rozgromienia swoich sztabów rejo - 

nowych i centralnych. W pamiętną noc z 22 na 23 października 1 9 3 9 r. 
w inowrocławskim więzieniu zginęło wielu czołowych przedstawicieli 

społeczeństwa, liderów miejscowych partii politycznych i społecznych 
działaczy z BBi/R, Polskiego Związku Zachodniego i innych organiza - 
c ji snołeczno - politycznych, a wśród nich: prezydent miasta Apoli - 
nary Jankowski, wiceprezydent Władysław Juengst, Stanisław Kiełbasie-V 
wicz z niesoowego komitetu PPS, działacze Bronisław Czajkowski, Wła
dysław Lewandowski, Stefan Knast, Józef Kozłowski. .7 dwa dni p o  tej 
makabrycznej nocy według Z . Kurka francuskie radio w Strasburgu oo - 
dało dokładny przebieg tego wydarzenia. Jak oodaje dalej Z. Kurek w 
„ Obrona cywilna Inowrocławia we wrześniu 1939 r." informacje o tym 

'wydarzeniu przekazał w eter nadajnik SPL-4j>4 - sygnał wywoławczy na
dajnika gimnazjalnego Gimn. im. J. Kasprowicza. / inne dane technicz34



ne stacji krótkofalowej nadawczo-odbiorczej wg T. Nowaka: sygnał 

OR.a - Inowrocław - SP^BI - SKK - fala 40 m/. W Gimnazjum istniała 

grupa krótkofalowców zraeszona w Kołk'.;. Nadajnik no wkroczeniu do- 
miasta wojsk niemieckich, udało się ukryć woźnemu Stanisławowi Gryni. 

tfedług Z. Kurka, właśnie przez ten nadajnik przekazano informacje o
«

wydarzeniach w nocy z 22 na 23 października. Jednak kfótkofalówka 
gimnazjalna nie miała takiej mocy, by przekazać wiadomość bezpośred

nio do Francji czy Anglii. Istnieje więc przypuszczenie, że jej sy
gnały odebrał inny krótkofalowiec i przekazał je dalej. Do końca ten 
nrob]em nie został wyjaśniony, nie wiemy też jakie były dalsze lo
sy gimnazjalnego nadajnika.

?! wyniku stosowanej polityki regulacji etnicznej w celu całko
witego zwiazania z Rzeszą zaanektowanych terenów z zachodniej i pół
nocnej części ^olski, wśród nich Wielkopolski i Kujaw, straty oso - 
bowe ludności polskiej w Inov/rocławiu i powiecie do końca 1940 roku 
były znaczne.
- na skutek eksterminacji fizycznej /aresztowania - wiezienia i o- 

bozv/ zginęło ok. 4400 osśb
- wysiedlono do GG ok. 7200 osźb

- wwieziono na roboty przymusowe ok. 5300 osób w tym ok. 2400 mło
dzieży do 21 lat

"aki stan rzeczy potęgował strach i poczucie wiecznego zagrożę-- 

nia, z drugiej jednak strony wzmagał dążenia do samoobrony.
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V/ tym samym czasie z obozów jenieckich wracali żołnierze podofi
cerowie kampanii wrześniowej. Niemcy musieli szukać sił fachowych, si
ły roboczej, która mogła wypełnić braki spowodowane wcielaniem do woj
ska swoicn mężczyzn. Zwalniano z obozów jenieckich głównie rolników 
i różnego rodzaju specjalistów. Folscy jeńcy szybko się w niemieckich 
planach zorientowali, a że jako mieszkańcy terenów dawnego zaboru pru
skiego często znali j. niemiecki, więc podawali w czasie przeprowadza
nych selekcji te zawody, które Niemcy preferowali w zwolnieniach .z- 
obozów jenieckich. Kniej natomiast wracało oficerów. <vśróa nielicznej 

gruny, której udało się uniknąćCflagrów dominowali oficerowie rezer - 
wy niższych stopni. Najczęściej byli to oficerowie opuszczający szpi
tale oolowe. Czasem na rodzinne łono udaio się wrócić zbiegowi w cy
wilnym ubraniu.

Byli to mężczyźni wyczerpani fizycznie i psychicznie. Świadomość 
poniesionek klęski i atmosfera okupacyjna wzmagały tendencje aktyw - 
ności dalszego działania. A przekonanie, że nikt nie zwolnił ich od 
żołnierskiej przysięgi służenia Ojczyźnie, nie dawało spokoju. To oni 
właśnie byli inspiratorami zorganizowanego oporu.

Jak podaje B. Chrzanowski „ Konspiracja rządu RP na Pomorzu w la
tach 1939-1945 " policja niemiecka już w listopadzie 1939 r. w swoim 

meldunku stwierdzała, że: „ .7edług informacji z Inowrocławia, wśród 
zwolnionych jeńców nolskich ma istnieć tajna organizacja. Oznaką or- 
nizacyjna ma być krzyż noszony na iancuszku na szyi, przy branzolecie 
albo przy dewizce. "
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v innym meldunku zaznaczono, że Polacy mają doświadczenie w Drą
cy konspiracyjnej. Dla każdego, kto zna psychikę narodu polskiego, 
jest oczywiste, że należy si»ę wkrótce liczyć z ruchami powstańczymi. 
Niebezpieczeństwa w tworzeniu grup organizacyjnych Polaków należy za
wsze oczekiwac ze strony kościoła, stanu średniego i inteligencji.

Niepokoje niemieckich właaz bezpieczeństwa wewnętrznego nie by- 
ły bezpodstawne. Potwierdzenie tych obaw niemieckicn znajdujemy w re- 

J lacji chor. Franciszka Wojciechowskiego ps. „Świerk " /psedonim ten 

przyjął później / i jego zwierzchnika - dowódcy oddziału partyzanc
kiego AK „ Jedliny - 102 " ps. „ Jaś " - „ Dąb".

Pr. Wojciechowski /1900-1971/ ukończy£ 3 klasy gimnazjum im. Ja
na Kasprowicza w Inowrocławiu oraz <l kursy ?zkoły Rolniczej i kurs 
handlowy również w -‘■nowrocławiu. V; latach zaboru pruskiego odbył w 
armii niemieckiej służbę wojskową w okresie 6 .V. 1918 - 22 V 1918r.

Wykorzystując zamieszki spowodowane rewolucja listopadową 1 9 1 8  

roku wraca do Inowrocławia, by od 6 I - 22 XII 1918 r. włączyć się 
ochotniczo do walk powstańczych, walczył na powstańczym szlaku bo - 
jowym: Inowrocław - Szubin - Kcynia - Rynarzewo oraz uczestniczył w 
walkach pod Bydgoszczą, W sierpniu 1919 r. podjął ochotniczo służbę 

w ojsku Polskim. Najpierw w 68 pp a później - do kwietnia 1939 r . 

w 59 p p stacjonującym w Inowrocławiu. Pułk ten zwano Pułkiem Dzieci 
Kujaw i kierowano w jego szeregi młodych uczestników powstania wiel
kopolskiego głównie z terenu Kujaw Zachodnich. W ten sposób wiazano 
jakby emocjonalnie jednostkę wojskową z rodzinnymi stronami jej żoł
nierzy, co niewątpliwie miało wpływ na kształtowanie patriotycznych 
postaw.

?r. Wojciechowski w maju 1°3^ r. - już w stonniu starsz. sierż. 
przeniesiony został do Samodzielnego Batalionu Karabinów Daszyno - 

wych na stanowisko szefa 3 kompanii tępo bat. i dowódcy plutonu.We 
wrześniu 1 r. uczestniczył w walkach armii "Pomorze" na przedmo- 

ściu bydgoskim, w obronnych walkach odwrotowych, nad Bzurą i w Pu - 

szczy Kampinoskiej za co odznaczony został Krzyżem Walecznych. 37



'•! okresie od 25 września do 22 października przebywał w niewo - 
jenieckiej - w Rawie Mazowieckiej i w łodzi. Po powrocie z niewoli 
jeszcze w październiku 1°39 r. został przez Niemców zatrudniony ra
zem z kilkudziesięcioosobowa grupą Polaków przy porządkowaniu terenu 
koszar 4. pal-u przy ulicy Jacewskiej. Przeszłość większości z nich 
podobna była do biografii Wojciechowskiego. > czasie rozmów przy^pra- 
ccy : o wrześniowej kampanii, o istniejącej sytuacji, o konieczności 
zorganizowania jakiejś samoobrony Wojciechowski zaproponował zaini
cjowanie działalności zorganizowanej. Jak sam twierdzi odezwały się 
w nim dawne nawyki z okresu przygotowywania się do powitania zbrój - 

nepo w 1918 r. jako członka organizacji "Sokół".

Najbardziej zaufanym współpracownikom zaproponował spotkanie w 
swoim mieszkaniu przy ulicy Paderewskiego 8 . Spotkanie doszło -do 
skutku jeszcze w październiku br. Uczestniczyli w nim na pewno, oo-

y 'za właścicielem miesrkania: Antoni Dziuba - nauczyciel szkoły zawo-
■*-dowe.i w Inowrocławiu, ppor.rez., Kazimierz Bosiacki - plut. zawodo- V  

wy 4 pal oraz ppor. rez. Bronisława Sadowski; \o, sierż. zaw. Sta - 
nisława Iwański , plut. zaw. Antoni Pakulski i Koczorowski. Ustalo
no zorganizowanie na terenie Inowrocławia bojówek konspiracyjnych 
z zadaniemuprawiania sabotażu gospodarczego, gromadzenia broni, sprzę
tu wojskowego oraz wszelkiej informacji o znaczeniu wojskowym i go
spodarczym .

Komendantem nowo powstałej grupy wybrano A. Dziubę a jego z-cą v 

K. Bosiackiego. Pr. ./ojciechowski przyjął obowiązki organizowania w 
mieście bojówek, krotce szerego organizacji, jeszcze bez nazwy i 
jakiejkolwiek przynależności, zasilili sierż. zaw. Jan Niemczyk, v 
pracownik Zakładów Sodowych - Stanisław Orczyk, Kasztelan, Niemczyk y 
/kuzyn Jana /, -ntoni Molenda, Franciszek Jamry zaw. oodofic. 5° pp.

ten sposób powstała "grupa Dziuby" a wszyscy wyżej wymienieni sta
nowili pierwszy swego rocizaju sztab.
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Uwzględniając doświadczenia powstania wielkopolskiego, miasto 
podzielono na cztery rejony .

1* Rejon wschodni

Obejmował; koszary 59 PPj fabrykę Głogowski i oyn, koszary 4pal 
/później włączono również obóz na Błoniach/. Do
wódca sierż. S. Iwański 

. 2. Rejon północny

Obejmował: dworzec kolejowy, kolejowe warsztaty naprawcze, ga
zownia i elektroenia. Dowódca sierż. J. Niemczyk

3. Rejon Zachodni

Obejmował: poczta, komenda policji, więzienie, kopalnia soli i 
uzdrowisko. Dowódca plut. A. Pakulski

4. Rejon nołudniowy

Obejmował: Mątwy - Zakłady Sodowe, cukrownia, stacja kolejowa 
Rabinek. Dowódca ot. Orczyk 

Obsady dowódców poszczególnych rejonów ulegały dość częstym zmia

nom. Powołano też inspektorów sabotażu w poszczególnycn branżach:
-  J. Pai^k - budownictwo

- Kasztelan - przemysł
- Niemczyk - kolejnictwo
- Fr. Jamry - administracja

Działalność organizacji skupiała się na czterech kierunkach:
1 . bieżącą działalność sabotażowa
2. -praca organizacyjna w zakresie orzygotowania planowanego powst.
3. działalność wywiadowcza
4. " nropagandowa

Komendant A. Dziuba został zobowiązany do szukania kontaktów z 

innymi tajnymi organizacjami bojowymi we ^łocławku, Toruniu, Byd - 

goszczy, Poznaniu.
I tutaj nanotykamy trudności. Hipoteza, jakoby Inowrocław już
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w 1940 r. był siedzibą Inspektoratu Rejonowego ZV/Z, a funkcję ins
pektora wełnił mjr Zygmunt Krysiak ps. "Janusz", który mieszkał w \ )  

Broniewie k/Radziejowa i stamtąd przyjeżdżał do Inowrocławia, wy
daje sip mało prawdopodobna.

W radiogramie Nr 207/K z 3 grudnia 1940 r. gen. Rowecki meldu
je gen. Sosnkowskiemu: "Wpadło Pomorze /Sztab Okręgu/ i pociągnęło 
szereg areszt owa rî w Warszawie. Odcięto kontakty, w toku zmiana lu

dzi. Zredukowanie tempa pracy." Dodajmy, że rozbicie przez gestapo 
Sztabu Okręgu Pomorze pociągnęło za sobą również aresztowania człon- / 
ków ZWZ z terenu. Nie dosięgły jednak Inowrocławia. Stąd nasuwa się 

wniosek, że grupy A. Dziuby w tym czasie nie była jeszcze podpo - 

rzadkowana ZWZ.
i.ależy tutaj raczej przyjąć sugestię T. Jaszowskiego /"Gestapo 

w walce z ruchem oporu nad Wisłą i Brdą"/, że Dziuba, który odbył 
służbę wojskowa w Toruniu, szukał właśnie tara pierwszych kontaktów, 
wśród przyjaciół z wojska. Znalazł icn wśród podoficerów dawnego 
Okręgu Korpusu VIII w Toruniu/ lub odszukali go sami tworząc zręby 
przyszłej ^olskiej Armii Powstania - PAP/ skupionych wokół osoby 
chor. Stachowiaka. Tej grupy aresztowania w 1Q40 roku nie dosięgły, 
■przeciwnie, choć miała charakter lokalny, rozszerzyła swoje wpływy 
na Inowrocław, Kościerzynę i Chełmżę. Organizacja ta najpierw przy

jęła nazwę Rząd Demokratycznej Polski, którą wkrótce zmieniono na 

dolska 4rmie Powstania /PAP/. Według Jaszowskiego, nazwa ta pojawi
ła sie dopiero w 1943 roku, kiedy Dziuba i jego najbliżsi współdzia- 
łacze już organizację opuścili i przeszli w szeregi ZWZ-AK. Dalej 
tenże Jaszowski twierdzi, iżzmiana nazwy organizacji zbiegła sie z
data śmierci jej organizatora i przywódcy chor. Stachowiaka / zm.na

A W b k A  "
pocz. 1°^1 r./ Schedp po zmarłym objął Edward Słowikowski i stał sir 
jej rzeczywistym kierownikiem, sprawując tę funkcę do końca życ^a 
tj. do 1'5 czerwca 1945 roku.̂ . Y' \/^%iKL<źXx? A4>0A> H O  JLl

Pn aresztowaniu pj erws.zegn Komendanta Pomorskiego Ckręgu ZWZ ■

/
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Pierwszym Komendantem Pomorskiego Okręgu ZWZ był mjr Józef 

Ratajczak- /1897 - 1942/ z Poznania. Powstaniec Wielkopolski. W 1939 
w Armii "łódź". Komendantem od jesieni 1939 r. Aresztowany w dniu 
24 XI 1^40 r. Rozstrzelany 24 maja 19-12 r. w Warszawie. Po jego aresz 
towaniu obowiązki Komendanta przejął kpt Józef Chyliński ps. "Kamień” 
/1904 - 1985/ z Jabłonowa Pomorskiego.* W 19.39 r. w Armii ''Poznań1'.Do 
organizacji /wtedy jeszcze SZP/ zaprzysiężomy 20 listopada 1939 r. 
Pełnił funkcję szefa sztabu Komendy SZP - ZWZ - AK-Pomorze nieprzer
wanie do czasu likwidacji AK. Zmarł w Kanadzie 1985 r.

Kpt. J. Chyliński funkcje Komendanta pełnił od listopada 1940r. 
do grudnia 1 <H1 r. Jest to okres mozolnego rekonstruowania struktur 

organizacyjnych Okręgu Pomorze.
Potwierdza to Meldunek Organizacyjny Nr 63 gen. Roweckiego do gen. 

Sosnkowskiego z dnia 1 kwietnia 1941 r. : „ Tereny Pomorza i Poznań
skiego oraz znacznej ilości ląska nie dadzą się zorganizować według 
metod stosowanych w Gen. Gub. Mamy tam tylko skupiska ludzi, powią - 

zanych kontaktami..."
Jak twierdzi Andrzej Gąsiorowski /" SZP - ZWZ - AK na Pomorzu"/ 

od połowy 1Q41 roku Okręg comorze "Borówki" podzielony był na trzy 
Podokręgi: Morski, Środkowy i Kujawski.

0 tym informuje Centralę gen. Rowecki w Meldunku Crganizacyjnyn 
Nr 118 za czas od 1 IX 41 do 1 III 42 podając tylko, ż e : " Okręg dzie
li sip na trzy Podokręgi.......... " W meldunku nie wymienia się nazw
Podokregów. Dopiero Meldunek Organizacyjny Nr 1Q0 za czas od 1 IX 42 

do 1 III 4.3 wymienia 3 Podokręgi z nazwy: Morski, Środkowy i Kujawski.
skład te£0 ostatniego wchodziły inspektoraty rejonowe: Toruń, ało - 

cławek i Inowrocław występujący pod kryptonimem " Jody ". Inne nazwy 

^odokrcgów uodaje Bogdan Chrzanowski /" Konspiracja Rządu RP na ?q - 
morzu w latach 1939-1945."/powołując sie ./ przypisach na opracowanie 
. Sano.jcy: „ do 1943 r. z or gani z owan o trzy T5ociokręgi : Północny Środ

kowy i ^ołucniowy z trzema Inspektoratami w Toruniu, Włocławku i Ino-
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Komendantem inspektoratu rejonowego Inowrocław miał być por. 
Plenryk Kopczyński ps. "Surma", który przybył z rejonu iipnowskiego. 
inspektorat rejonowy Inowrocław kryptonim "Wody" - pisze T. Nowak 
z noznania - zorganizowany został na początku 1942 r. przez por. 
Henryka Kopczyńskiego ps. "Surma". Zorganizowanie inspektoratu po

przedziła akcja scaleniowa organizacji lokalnych, które w świetle
i

informacji por. Gustawa Olszewskiego, byłego szefa łączności sztabu 
Okręgu T>omorze była dziełem Kopczyńskiego. Lożna domniemywać, że 

Komendantem Obwodu Inowrocław Potas " był por. Dziuba". V
„ Surma" miał zaprzysiądz pierwszych członków sztabu ZWZ-A.K/PZP/ 

na przełomie 1941/42 r. ,/K. Borowicza zwerbowanego przez A. Dziubę 
na pocz. 1942 r. - przysięgi u Kopczyńskiego/

W tym czasie / od lipca 1041 r. do kwietnia 1942 r./ na najwyż - 
szym szczeblu dowodzenia w ZWZ podjęto kilka ważnych decyzji.

Wódz Naczelny gen. 'ił. Sikorski decyzją z dnia 25 VII 41 r. zwol
nił gen. Sosnkowskiego z funkcji Komendanta Głównego ZwZ przyjmując 
te funkcje osobiście.

Rozkazem z dnia 14 lutego 1942 roku /'depesza O.VII L.dz.627/42
o symbolu największej pilności - KKK/ skierowanym ao gen. Roweckiego 

Naczelny Wódz znosi dla użytku zewnetrzenego nazwę ZWZ. W rozkazie 

czytamy, że: wszyscy żołnierze w czynnej służbie woskowej w kraju 
stanowią Armię Krajową podległa Panu Generałowi, jako jej dowódcy".

dwa miesiące później, w rozkazie nr 60 z dnia iO kwietnia 42r. 
stanowiącym załącznik nr 2 do Meldunku Nr 120 gen. Rowecki już jako 
Komendant Sił Zbrojnych w Kraju wprowadził nowy kraptonim PZP /Pol
ski Związek Powstańczy/ dla zespolonych Sił Zbrojnych w ^raju.

Przytoczyliśmy ten fragment roztazu gen. Roweckiego nie bez przy
czyny. Tzecz w tym, że byli członkowie konspiracji wojskowej w Ino

wrocławiu pytani p o  latach o przynależność organizacyjna, wszyscy u- 
żywaja właśnie kryptonimu PZP. Nie był im znany ZWZ. Już ten fakt 
pozwoli domniemywać , że organizacja ta powstała w Inowrocławiu nie
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wcześniej jak na początku 1942 r. Przemawiają za tym i inne argumenty.
Poczynając od lutego 1942 roku Armia Krajowa weszła we wszystkich 

rejonach kraju w nowy okres działania przyjmując inne struktury,już ty 
nowo wojskowe, formując się w drużyny, plutony, kompanie na
wet bataliony i pułki w terenach, które pozwalały na prowadzenie dzia
łań partyzanckich, formowało się 'wojsko Państwa Podziemnego.

«

Chor. Pr. Wojciechowski twierdzi, iż w styczniu 1942 roku spowodo
wano jego przeniesienie do mleczarni w Gśniszczewku, do pracy w cha - 
rakterze referenta d/s zaopatrzenia katrkowego. Jego zadaniem było or
ganizowanie działalności konspiracyjnej na terenie Gniewkowa i rejo - 
nów wschodnich powiatu inowrocławskiego. Wkrótce na komendanta Gniew
kowa powołał Jana Sałatę. Natomiast komendantem na gminę Dąbrowa Bi
skupią został Kułiński inspektor mleczarstwa z Poznania zamieszkały 
czasowo w Ośniszczewku. Ponadto zadanie nawiązania kontaktu ze z t ab ero 
Okręgu w Toruniu przypadło w udziale latawcowi - leśniczemu w lasach 

gniewkowskich.
fisja leśniczego latawca koresponduje z informacją A. Gąsiorowskie- 

go, według której w maju 1942 r. w leśniczówce Wda odbyły się rozmowy 

w ramach akcji scaleniowej AK z przedstawicielami PAP. /Tą nazwa bę - 
dziemy sie posługiwać, mimo że według T. Jaszowskiego pojawiła się ona 
dopiero w 1943 roku/. Być może, że wśród pertraktujących tam, jako 
rzedstawiciel obwodu inowrocławskiego był latawiec. Do uzyskania kon-

(  i

sensusu miedzy PAP a AK jednak nie doszło. Przedstawiciele Inowrocła - 
wia mopli-jednak wyłamać się z ogólnej'zasady. Chyba PAP skłaniał się 

ku podporządkowaniu '-Comendzie Głównej, anie Okręgowej AK.
Konrad Ciechanowski w „ Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim i 939-1945" 

tak charakteryzuje organizacyjna działalność PAP: „ Większość członków 

opraniczała swą działalność do zadeklarowania swej gotowości do wzię

cia udziału w przewidywanym powstaniu. Każdy z członków miał prawo do 

werbowania nowych. Zaorzysi*gał jednak tylko d-ca drużyny w obecności

, ̂  ô PD-n ifażdv członek otrzymywał dokument, z przełożonego szczebla wyższego.  ̂ •
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którego wynikała przynależność do PAP. w organizacji nie Prowadzono 
żadnego szkolenia wojskowego. Kierownicze stanowiska zajmowali przed-

Do storni oficerskich awansowani byli przez komendanta głównego PAP 
rodoficerowie"

Kie przestrzegano podstawowych zaiożen konspiracji, skoro pro - 
wadzono centralną tekę rejestrującą dane personalne*członków i wrę -

PAP. Zaświadczenia lub świadectwa zaopatrywane były pieczęciami "Do
wództwa Okręgu Korpusu Sr VIII albo o treści: " Rząd Demokratycznej 
Polski" podpisywane przez przedstwiciela Komendy Głównej.

Świadectwa wydawane przyjętym członkom do PAP od póry zadzierały 
zapis, że dokument ten jest pełen wiarygodności dla Generalnego Po

wstania Polski na nieograniczone województwa. Z lewej strony Nr po
rządkowy i pieczeć Rządu Demokratycznej ,;olski. Pierwsza część świa
dectwa to dane Personalne członka wstępującego do PAP, zaś druga 
cześć rosiadała następ, treść: Wyżej wspomniany wstąpił ochotniczo 
dnia ... do PAP w stopniu ... i został przydzielony do ....

Pan ... jest upragniony do zaprzysiężania członków, oraz ma pra
wo wydawać rozkazy w moim imieniu. Opornych i winnych, jak za kra - 
dzieże i gwałty, tak i nie wykonanie rozkazów, karać śmiercią i to 
na miejscu zajścia. Przynależność do Naczelnika określona jest du - 
ża litera np. "3"

Świadectwo według wzoru jw wystawione było Kazimierzowi Domagal
skiemu starszemu sierżantowi z datą 51 maja 194^ r. z numerem porząd

kowym 1515.

Jan Sznajder ps. "Jaś." " Dąb" dowódca oddziału partyzanckiego AK 
" Jedliny - 102 " w biografii swego zastępcy wr. .. ojciechowskiego 
stwierdza, że o swej przynależności do PAP wypowiadał s i< niechętnie.

dam .ojciechowski w swycn wspomnieniach temu epizodowi z swego 
życia przeznacza nie wiele miejsca. i-.óv.-nież mjr Aleksander ic$rxxKhB5f v 
Oczachowski jako członek NOtf wspomina, iż wielokrotnie napominał

wojenni podoficerowie zawodowi, «l PAP nie było zawodowych oficerów.

czano im zaświadczenia - legitymacje potwierdzające przynależność do
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członków PAP, " by zbyt głośno nie rozprawiali o swojej przynależ -
ności do tajnej organizacji."

\ l a.lery Paszota - krawiec z zawodu, w wojsku nie służył, mógł
do organizacji wojskowych trafić albo przez swoich klientów, albo 

J przez kolegów cechowych szczególnie przez swego brata Czesława za - 
trndnionego do 1939 r. w wojskowych*warsztatach krawieckich na tere
nie koszar 5Q pp. Niestety nie udało sif jeszcze na tym etanie badań 
ustalić jednoznacznie przez kogo został sam zwerbowany do PAP. Na - 

tomiast zatrudniony po 1939 r. w krawieckiej firmie Horst w Ino - 

wrocławiu do organizacji wprowadził swoich współpracowników:
Ieonarda Kozłowskiego - podofic. rezerwy, Seweryna OkSrskiepo oraz 

-awłowskiego. Kozłowski orzysipge składał w mieszkaniu przy ulicy 
Świętokrzyskiej. Tam również zaprzysięgał członków swojej trójki. 
Rota przysirgi przechowywana była w tym mieszkaniu za obrazem. Na
tychmiast zniszczona przez żone Kozłowskiego no aresztowaniach.

Nie był to odosobniony nrzypadek koneksji zawodowych weród śro
dowisk konspiracyjnych. Zawodowi podoficerowie, szczególnie z 59 pp 
tworzyli konspiracyjne trójki i Piotr Bryl, Jan Niemczyk - zmarł w 
nocy 7 listonada 43 r. w obozie na Błoniach na skutek ciężkich obra
żeń nodczas stosowania na nim zaostrzonych metod śledztwa, Andrzej 

Kujawa, Gwedyk, Śliwiński.
Z sekcji łączności i nasłuchu wymienić należy trójkę elektryków

- łącznościowców z zakładu radiowego Hubnera w Rynku; Hilary Manu - 
szewski werbowany nrzez Pasztę, Heliodor Poniołek i Edmund Zdroje - 
wski. Trójka ta miała związek z pewna,, aresztowana grupą, która no - 
siadała w niwnicy domu przy ulicy Kościelnej ukryta stację nasłucho
wa. Punkt nasłuchowy skonstruowany był nrzez H. Manu szewskiego w za

kładzie Hubnera.
Komendantem gruny ,/nlacówki/ pAP w Kruszwicy był por. rezerwy 

Zygmunt Chmielewski /nie aresztowany/. Jedna z trójek tej gruny orga
nizował snośród mieszkańców Kruszwicy pracowników winiarni i cukrów-
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ni organizował Zdzisław Urbanek, starszy sierż. 59 pp. <V j 
byli: Jan Mądry i Bronisław Crnatek.

Jednym z pierwszych człoków - żołnierzy PAP był Józef Pieczyński 
starszy sierż. 59 pp*  ̂konspiracji już od stycznia 1940 r. z polece
niem formowania 3-ciej kompanii i nomimacją na dowódcę tej kompanii. 
Uczestniczył w szeregu akcji sabotażowych na terenie firmy Minerał 
Oil - Vertrieb, w której był zatrudniony od marca 10(40 r. W PAP peł
nił funkcję oficera mobilizacyjnego pod dowodem konspiracyjnym nr 5l08 
wystawionym 3 stycznia 1940 r.

Ważną funkcję w wojskowej strukturze PAP sprawowali: 

sierż. zawód. 59 pp Marceli Wojciechowski ps. "Tadeusz" w oddziale 
sierż. Pr. Jamrego od listopada 1941 r.

- ppor. Sylwester Kołodziejczak z 65 pp w Grudziądzu
- st. sierż. Kazimierz Domagalski w PAP od maja 1943 r. w PAP, świa

dectwo przynależności wystawione z datą 31 maja 43 r. z numerem po
rządkowym 1515 / prawdopodobnie numeracja wg ewidencji Kom. Gł. w 
Toruniu /
v/. Paszota potrafił wokół swej osoby skupić dość liczne grono, tak 

że inowrocławska PAP liczyła kilkuset osób z różnych środowisk.
PAP według Konrada Ciechanowskiego "Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim • 

1939 - 1945 " swą siatką organizacyjną objęła niemal caie Pomorze z 
silnymi ośrodkami w Toruniu, Chełmży, Grudziądzu, Inowrocławiu. Ko
menda Główna zakonspirowana były w Toruniu dawniejszej siedzibie Do
wództwa Okręgu Korpusu Nr VIII.

Funkcję pierwszego Komendanta Głównego pełnił wg K. Ciechanowskie
go do p o c z . 1941 r. Pr. Stachowiak tymczasem T. Jaszowski w "Gestapo 
w walce z ruchem oporu nad //isła i Brdę" datę. śmierci Stachowiaka /tu
taj Jana / ustala na marzec-kwiecień 1943 r.. Po śmierci Stachowiaka 
funkcje kierownika organizacji do 13 stycznia 194 5 r. sprawował Ed - 
ward Słowikowski.

ego trojce
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iVatną funkcję w sztabie PAP sprawował również oficer zawodowy 
podporucznik Sylwester Kołodziejczak urodź. 1906 roku w Inowrocła
wiu. Jako elew z 59 pp w Inowrocławiu w roku 1924 zdał egzamin kwa
lifikacyjny dla podoficerów orkiestrantów. w roku 1935 ukończył kurs 
dla podoficerów kapelmistrzów w Wojskowej Szkole Muzycznej przy 
Państwowym Konserwatorium ftuzycznym w Katowicach. Praktykę w stopniu 
sierżanta odbywa w 59 pp,

W sierpniu 1937 roku społeczeństwo Inowrocławia uczestniczyło w ■ ’ : «' ■' . ' k' 
niezwykłej, wyjątkowej w Wojsku Polskim, uroczystości. Na placu ape
lowym koszar 59 pp stanął cały pułk. Tego dnia sierżant Sylwester 
Kołodziejczak został promowany przez dowódcę pułku pułkownika Bo - 
leeława Itirgałowskiego do stopnia podporucznika WP z przydziałem do 
65 pp w Grudziądzu na stanowisko kapelmistrza w orkiestrze tego puł
ku*

Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 roku wrócił do Inowroc
ławia. W którym roku wstąpił do organizacji /PAP/ 1 przez kogo był 
zwerbowany nie udało się togo ustalić. Czy między Kołodziejczakiem 
a komendantem rejonu PAP w Inowrocławiu Walerym Paszotą było pośred
nie ogniwo w strukturze organizacyjnej t*go nie wiemy. Jeśli Walery 
Paszota był komendantem rejonu co w strukturach PAP oznaczało bata- 

^  lion, można przyjąć, że 3. Kołodziejczak był co najmniej dowódcą 
plutonu,

Kołodziejczak 31 maja 1943 roku zwerbował do organizacji starsze* 
go sierżanta Kazimierza Domagalskiego urodź, w 1895 r. potwierdza - 
jąc to wydanym dokumentem - świadectwem z ruroerem porządkowym 1515, 
Natomiast z numerem porządkowym 1516 sporządzony został dokument z 
dnia 1 czerwca 1943 r, na nazwisko Juliana Sikorskiego urcdz. 1912r. 
w Inowrocławiu.

Dokumenty te zaopatrzone zostały pieczęciami okrągłymi * Rząd 
Demokratycznej Polski",

Zwerbowany 1 czerwca 1943 r. /data z dokumentu/ do PAP Julian 
Sikorski służbę czynną w wojsku odbył w 16 Pułku Ułanów Wielkopol — 
skich w Bydgoszczy, W 1936 roku powołany został do służby w 81 Bat,47
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S \  3  / \ ąPancernym w Bydgoszczy. Już jako zawodowy podoficer przeszedł z tym 

batalionem kampanię wrześniową w 1939 r. Z niewoli, na zasadzie wymia
ny jeńców wojennych, wrócił do Inowrocławia i wkrótce podjął pracę w 
firmie introligatorskiej /dawniej Pietrzak/. Zamieszkał przy Szkolnej 
/obecnie Kilińskiego/ w sąsiedztwie swoich znajomych I b. wojskowych* 
Sylwestra Kołodziejczaka i Józefa Matuszaka zamieszkałych przy Placu 
Kasprowicza /obecnie Park 1 Kaja nr 1$ w dużej kamienicy naprzeciw szkol-«
nego boiska Gimnazjum J. Kasprowicza i Mariana Chęcińskiego z ulicy 
Średniej. Ozęsto spotykali się w tym gronie wieczorami w celu słuchania 
zagranicznego radia. Radio zakonspirowane było w mieszkaniu prajcc ka^ 
mienicy przy Placu Kasprowicza.

W połowie 1943 roku Julian Sikorski wprowadzony został przez Koło* 
dziejczaka do organizacji, wydany, wkrótce po zaprzysiężeniu, dokument- 
świadectwo z numerem porządkowym 1516 upoważniał Sikorskiego do zorga^ 
nizowania własnej "trójki", w składzie której byli: starszy brat Si - 
korskiego Wiktor /zmarł w czerwcu 1944 roku/ i Karol Sądel.

Józef Matuszak /jego siostra była żoną Kołodziejczaka / w 1935/36 
służył w tym samym 81 bat. pancernym co J. Sikorski. tf czasie okupacji 
pracował na wojskowym lotnisku w latkowie jako kierowca na ciągniku z 
dwoma przyczepami. Do jego zadań należało systematyczne koszenie trawy 
z płyty lotniska, wałowanie płyty iraz transport różnego rodzaju, ma
teriałów i sprzętu potrzebnego do sprawnej obsługi lotniska.

Z relacji J. Sokorskiego jednoznacznie wynika, że Matuszak przewo
ził również z dworca towarowego w Inowrocławiu zabezpieczone do trans
portu bomby /prawdopodobnie bez zapalników/, które składowań* były w 
magazynach /bunkrach/ usytuowanych wzdłuż bocznej drogi prowadzącej ad 
szosy Inowrocław - Toruń do Balina i Dalkowa. Z racji wykonywania tej 
czynności był doskonale zorientowany o ilości dostarczanych do składo
wiska bomb, znał doskonale miejsce ich składowania. 0 tym wszystkim in
formował aystematycznie Kołodziejczaka. Sam Kołodziejczak - jak rela - 
cjonuje dalej Sikorski - trudnił się drobnym handlem obwoźnym i często 
bywał z towarem w różnych wokół Inowrocławia miejscowościach. Prawdo - 
podobnie ten rodzaj zajęcia umożliwiał mu okresowe nawiązywanie kon -48



taktów z terenowymi dowódcami oddziałów, grup /placówek/ czy sekcji.
Z grupą tą, jak już wspomnieli engr, utrzymywał częste kontakty za

mieszkały w pobliżu 3awodowy fotograf - Marian Chęciński. 0 dzia - 
łalności M. Chęcińskiego relacjonował również a. Marciniak dowódca 
grupy "Zagople" kruszwickiej NOW. Według Marciniaka Chęciński często 
dokonywał obserwacji i zdjęć z balkonu mieszkania, gazie pod koniec 
1939 roku odbyło się pierwsze konspiracyjne spotkanie członków przy
szłego sztabu HOw. Jednak o konkretnych organizacyjnych i konspira -

--cyjnych związkach Chęcińs kiego z PAP lub fiCw, poea wspólnym słucha
niem zagranicznego radia w domu Kołodziejczaka, nic ni3 woemy.

Sylwester Kołodziejczak, Kazimierz Domagalski aresztowani pod ko
niec 1943 roku na mocy wyroku w jfoznaniu straceni zostali w Babikowie 
29 lipca 1944 roku. Julian oikorski i Karol Sąael uniknęli aresztowa
nia. Kie był też aresztowany Józef Katuszak,

Druki opieczętowane jako "Rząd Demokratycznej Polski" stosowano 
jeszcze w połowie 1943 roku bowiem, jak pisze f* Jaszowski, przecho -
dzenie do nowej nazwy "Polska Armia Powstania" miało swój początek 
pod koniec pierwszej połowy 1943 roku. Przykładem tego mogą być za - 
łączone dokumenty — uwia.dectwA datowane z 31 maja i 1 czerwca 1943 r* 

PAP wydawała swoim członkom również dojcumenty zaopatrywane w pra
wdziwą pieczęć DOK VIII w Toruniu / Dowództwo Okręgu Korpusu/

D I. Jaszowskiego w "Gestapo w walee z Ruchem Oporu nad Wisłą i 
Brdą" czytamy, że: " przeprowadzona zmiana nazwy organizacji ze starej 
"Rząd Demokratycznej Polski" na nową - "Poisjca Armia Powstania0 miała 
podkreślić wcjakowy charakter organizacji"
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Bezpośrednio Komendzie Głównej podporządkowane były Komendy rejo 
nowe /bataliony / podzielone na jednostki mniejsze - podręjony i
placówki jako kompanie i plutony. Pośrednim czsze -
blem dowodzenia miedzy Komenda rejonu a Komendą Główną była Komenda
Inspektoratu Okręgu skupiająca kilka dowództw rejonowych.

Działalność Komendanta Głównego Słowikowskiego wybiegała znacz-
•  O S  ■*

nie poza ramy zasad konspiracji i budziała wątpliwości nawat u same- 
go 7Paszoty. tfyraz temu dał w rozmowie z przedstawicielem PAP z Toru
nia Wiktorem Zduńskim. Jak podaje T. Jaszowski, Paszota miał preten
sje do Słowikowskiego za działalność najwyraźniej łamiącą zasady 
konspiracji. Rozmowa miała miejsce 25 października 1943 r., a więc 
na krótko przed likwidacją przez gestapo organizacji tak w Toruniu 
jak i w Inowrocławiu. Paszota wyraził wtedy przekonanie, " że trze
ba się rozejżeć za następcą komendanta". Był równocześnie przekona
ny, że w Inowrocławiu konspiracyjne zasady są *i:e x k ±xkixiie przestrze
gane. Jakże się mylił. Niestety Paszota nie zdążył drogą organiza -
cyjną zmienić osoby na stanowisku komendanta. Uczynił to dopiero,

l a
z wyroku Sądu Specjalnego AK, 13 stycznia 1945 r. na ulicy Jęcz
miennej w Toruniu specjalny oddział Komendy Podokręgu Południowego 
AK Okręgu Pomorskiego.

Opisany fakt jw w niczym nie umniejsza ofiarności i odwagi setek 
członków PAP również w Inowrocławiu, którzy prowadzili bezkompromi- 
sowąw walkę z okupantem, często oddając życie.

Jest rzeczą znamienną, że w dokumentach Armii Krajowej, kiedy 
mówi się o akcjach scalających na Pomorzu, nie wspomina się o PAP 
ani "rządzie Demokratycznej Polski". Jakie były przyczyny niedostrze 
gania tej właśnie organizacji regionu pomorskiego nie wiemy. Z niej 

to władnie wyłaniały się Placówki AK. Tak było w Inowrocławiu. Prze
chodzenie to, wedłu? hipotezy Sznajdera następowało stopniowo już 

począwszy od 1Q41 roku, co potwierdza zaprz.ysięganie pierwszych 

członków sztabu sztabu inspektoratu rejonowego w Inowrocławiu przez 
por. H. Kopczyńskiego "^urma" z Lipna. / rejon lipnowski i rypiński/50
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j Jeszcze w styczniu 1941 roku nowych członków zaprzysiega A. Dziuba. 
Czy już jako komendant obwodu iBspektoratu Rejonowego Inowrocław ? 

>/śród tych, którzy przed Dziubą składali przysięgę był Klemens 

Kwiatkowski - abaoiwent Gimnazjum im. Jana Kasprowicza z i939 r. , 
w latach i937 - «939 arużynowy II l)h gimnazjalnej im. Władysława 
Jagiełły. W latach okupacji niemieckiej pracował wraz z D^xubą w 
firmie Wasserwirtschaftsamt /Urząu gospodarki wodnej/. Dziuba z za- 
woau nedagog umiejętnie sądował osobowość młoaego maturzys oy , aż 
oewnego anj.a paało pytanie: "Czy chciałbyś coś rouić ula Ojczyzny?'1 
Następne: "A zginąć!?*1 A.Xedy młody Kwxatko*»ski zdecydował się bez 
ynćŁiiin, zosfał poinformowany, że wstępuje do organizacji kierowa - 

nej przez londyn. Następnie złożył przysięgę na Krzyż. Na zapytanie 

jaka to organizacja - ,nie otrzymał odpowiedzi. Później w różnych wa
runkach odbywało sie szkolenie wojskowe.

Wstępujący do organizacji, mimo że był dobrze znany przez wpro- 
wadzajacego, czasem wystawiany na próbę dla sprawdzenia osobowości, 
nie znał nazwy organizacji, do której wstępował. Zasady konspirą - 
c,ii były bardzo ściśle przestrzegane.

W szeregach inowrocławskiego ZWZ w 194 1 r. pojawia się Bronisła 

Badowski por. rez. /ps. "Sadło" /, mgr historii. Pełnił funkcję z-cy 
komendanta Dziuby. Był wyznaczony do prowadzenia rozmów zmierzają - 
cych do jednoczenia ruchu oporu na terenie Inowrocławia i powiatu.
Do jego obowiązków należało również zadanie nawiązywania kontaktów 

z innymi organizacyjnymi jami. Komenaant wojskowy inowrocławskiego 
NOW - A. Oczacnowski spotykam się z nim w tym celu kilkakrotnie na 
cmentarzu par. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Do zjednocze
nia nie doszło, aie postępy we srx£xx wzajemnym zrozumieniu były 
znaczne, bo Sadowski, jak twierdził Oczacnowski, był człowiekiem, z 
którym można byio dojść do porozumienia. Według Oczachowskiego bar
dziej kontrowersyjnym partnerem był A. Dziuba. Sadowski też, jako 
nor. rez. szkolił w dziedzinie wojskowości młodzież i chętnie wi -
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dział konspiracyjne gruoy młodzieżowe we współpracy z organizacją 
starszycn wiekiem wojskowycn. Pod koniec 1941 roku, jak relacjonuje 
JYiarian Kryszak, komendant tajnego Hufca Szarych Szeregów w Inowrocła
wiu, został nawiązany kontakt, za pośrednictwem łącznika hm Alojzego 
Kozłowskiego ps. "Sasanek" z Poznania, z Bronisławem Sadowskim. Na 
konspiracyjnym spotkaniu w okolicy "Zarwanego" omówiono szczegóły i 

nakreślono linię współpracy mięazy Z«Z a Szarymi Szeregami. Pod ko

niec 1942 roku Sadowski zawiadomił Kryszaka, że objął referat orga
nizacji Historycznej i przeszedł do pracy w Biurze Zachodnim Bele - 

gata Rządu. Jako już kierownik biura nistorycznego w sztabie Obwodu 
w swej pracy korzystał z pomocy sióstr: Jadwigi i Janiny, Stefanii 
Rutkowskiej /p s . "Stenia"/ i Leonardy Staniszewskiej. Szczególnie 
cennych informacji dostarczała Sadowskiemu Rutkowska zatruuniona w 
Regierungsamcie /Urząd miejski/. Pozyskane materiały po opracowaniu 
przechowywał w mieszkaniu przy ulicy św. Ducna. Do obowiązków kobiet 
należało też przygotowywanie miejsc nociegowycn ula łączników przy
bywających do Inowrocławia. .edług Janiny Sadowskiej - Kurek jej 
brat nawiązał również kontakty z ks. pułkownikiem Jozefem „ryczą z 

"Gryfa Pomorskiego".
v/ 1941 roku członkiem inowrocławskiego z.»/Z został Wacław Mielca

rek - absolwent Gimnazjum im. J. Kasprowicza z i9'38 r. Po maturze 

odbył roczną służbę wojskową w Szkole Podcnorążych Rezerwy we wio - 
dzimierzu wołyńskim. Po odbyciu kampanii wrześniowej i zwolnieniu 
i»xi:H®5frBEixx±x z niewoli jenieckiej wrócił do Inowrocławia, cnoć 
mieszkał w pobliżu Radziejowa Kuj. <v latacn i 94^/45 zatrudniony był 
jako pracownik tecnniczny w Grundstuckgesellscnaft /Urząu admini - 
straćji Budynkami frieszk. i Nieruchomościami/'. W tym czasie wynaj
mował czasowo pokój u swego gimnazjalnego kolegi Maksymiliana io- 
żyńskiego, członka Szarych Szeregów, czasowo u współpracownika Ta- 

ufcusza Sxachowiaka przy ulicy Toruńskiej. W Z,/Z kierował sekcją na- 

słucnu i łączności.
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Teoaor, .Łamund i Leopold »vożniaicowie to członkowie znanej roazi- 
ny mątewskiej jeszcze z okresu przeawojenngo. len ojciec, uroazony 

w id63 roku, pocnodził z irzemeszna, maoica ze Stoaół opoaai Strzelna. 

Każdy z trzech braci. miał swoją wojenną i okupacyjną h x S T O n ę .  xeo - 
dor i Samuna walczyli we wrześniu 1939 r. w obronie Oksywia jako za
wodowi podoficerowie marynarki wojennej. .. uej walce poległ lcuuor. 
Jśdmuna wrócił szczęśliwie do domu. rP pewnym czasie 2axruauiony zo — 
stai jaico Kreślarz w firmie budownictwa wodnego kierowanej przez Ru
dolfa Lautricna. Zwerbowany do ZWZ przez K. Kwiatkowskiego otrzymał 

sztabie obwodu /brak dokładnej daty wstąpienia do ZtfZ/ odpowie - 
dzialną funkcje w dziale uzbrojenia. Dział ten, według Kwiatkowskie

go, powstał najpóźniej i był stale w ciągłej organozacji. W okresie 
masowych aresztowań pod koniec IV kw. 1943 r. udało mu się zmylić 

przybyłych po niego gestapowców. Był już pewien, że aresztowania nie 

uniknie, mimo to następnego dnia stawił się do pracy u Lautricha.

"Przyjdą mnie aresztować - zwrócił sie do współpracującego . z 

nim Zygmunta Staszaka - i wówczas,kiedy ich zauważysz, otwórz drzwi \J 

do mojego pokoju i zapytaj o kogokolwiek i zaraz x x s m ik x  zamknij 
drzwi. Bądzie to znak, że muszę uciekać" ■//szystko odbyło się według
u. talonego scenariusza. E. Woźniak zdążył uciec przez wcześniej uchy
lone okno w pokoju, w którym pracował. Początkowo ukrywał się w po
bliżu Inowrocławia, jednak po kilku tygodniach, po zwolnieniu matki 
z obozu nrzedostał się do Warszawy. Do końca wojny nie został aresz
towany. Nie znana jest jego działalność w Warszawie.

Najmłodszy z braci, leopold, już na przełomie listopada i grud

nia 19'5P roku zoi tał wywieziony na roboty przymusowe w rejon Piły 

do gospodarza. .Viosną 1942 r. zdołał uciec i ukrywał się u wujostwa 
w pobliżu Inowrocławia. Kiedy wyszedł z ukrycia podjął prac*3 w »\'as - 
serwirtscha^tsamcie / Urząd Gospod. ‘/odnej/. v obawie przed areszto

waniem przeniósł sie do ‘/łocławka, gdzie, jak sam twierdził na Zieź- 
dzie Jubileuszowym XDH w Mątwach^zaangażowany był w tamt. AK. 53
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W roku 1941 wstąpił też do organizacji wuj KI. Kwiatkowskiego, 
Klemens Hauotman - szef matewskiej cukrowni. Przed wybuchem wojny 
kandydat na stanowisko starosty. W organizacji objął wydział II - 
organizacja cywilna, policyjna i sprawy administracyjne.

Tak więc w 1941 roku inowrocławska organizacja ZWZ kształtowa - 
ła szkielet regionalnego sztabu. <Po rozbiciu komendy okręgu przez 
aresztowania na całym obszrze, Pomorze dźwigało się i organizowało 

przerwana działalność. Komenda Główna doszła w tym czasie do wniosku, 
jak stwierdza gen. Rowecki w meldunku organizacyjnym nr 63 składanym 
i kwietnia i94i r. gen. Sosnkowskiemu, że na Bomorzu i w P^znańskiem 
działalność konspiracyjna m e  może być organizowana według metod 
stosowanych w Gen. — j nyr; ^bernatorstwie. " Są tylko skupiska ludzi 
powiazanych kontaktami, brak kadr. Brak szkieletów organizacji. Ko- 
mendantOkr^gu aresztowany, ^tmkcje przejął czasowo comendant z Okrę

gu Poznań."
Meldunek Organizacyjny Nr 79 gen0 Roweckiego za czas od 1 marca 

do i września 1941 r. z dnia 1 października 1941 r. potwierdza wa
kat komendanta i szefa sztabu w Okręgu Pomorskim oraz przekazanie 
nadzoru nad Okrepiem ^omorze ppłk Rudolfowi Ostrihanskyemu ps. "Au

reliusz” komendantowi Okręgu Poznań. Informacja ta wyjaśnia twier
dzenie KI. Kwiatkowskiego zawarte w jego pisemnej relacji z dnia
11 lutego 1991 r., że inowrocławski ZWZ w latach 1941 i 1942 / jako 
inspektorat rejonowy z obwodem w Inowrocławiu podlegał Okręgowi w 
Poznaniu. Ppłk Ostrihansky kierował poznańskim okręgiem przebywajac 
w Poznaniu skąd również sprawował nadzór nad Okręgiem Pomorze. W tej 
sytuacji wszelkie kontakty organizacyjne człnków sztabu inso. rejon, 
w Inowrocławiu i łączników utrzymywały się na linii Inowrocław 
Poznań i w razie potrzeby przez Poznań z .'/arszawą.

KI. Kwiatkowski objął w organizacji dział kartografii. Z uwagi ,
V

na zdolności plastyczne wykonywał wykresy obiektów wojskowych.7 lot-
9

niska, koszar, węzła kolejowego i większych zakładów przemysłowych.
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Przekazywał je Dziubie, a tan ^rzez Poznań do Warszawy. Za skrupu - 
latność wykonania owych schematów Dziuba miał nawet otrzymać pochwa
łę. Mogło to mieć miejsce, -zwłaszcza jeżeli wezniemy pod uwagę, że 
sztab Ckręgu Pomorze był rozbity i znajdował się w fazie mozolnej 
odbudowy.

Meldunek Organizacyjny Kr 118 z dnia 16 maja 1942 r. za okres od 
1 września 1941 do i marca 194̂ ; r. gen. Roweckiego do Centrali, mię
dzy innymi, zawiera stwierdzenie, że: " Okręg Pomorze występuje pod 
kryntonimem - Borówki - i pełniącym obowiązki szefa sztabu -komendy 

Okręgu jest kpt. piech. "Kamień" /mjr Józef Chyliński /dop. aut./ 

Okręg dzieli się na trzy podokręgi.../ w tym miejscu w meldunku nie 

podaje się nazw podokręgów ///yniki pracy Okręgu pozytywne. Do Końca 
maja 1942 r. wyznaczeni będą dowódcy plutonów. Praca idzie ostrożnie 

Rozpoczęto rozbudowę łączności wewnętrzenej między Podokręgami. Na 
komendanta Okrępu wyznaczyłem ppłka artyl. "Aureliusza" dotychczaso- 
wepo komendanta Okręgu "letnisko" /Poznań/. Wyjazd przygotowany."

Stad wniosek, że dopiro od przełomu II i III kw. 1°42 roku Ko
mendant Okręgu Pomorze miał swoją zakonspirowaną siedzibę na terenie 

Pomorza.
Meldunek Organizacyjny Nr 17° za kolejny okres sprawozdawczy od 

1.III.42 do 31.VIII. 42 r. nie mówi nic o podziale organizacyjnym 
Okręgu Pomorze na Podokręgi i Inspektor. Rejonowe. Dopiero w meldun
ku nr 1 90 z dnia 1 marca 1^43 r. zawierającym działalność organiza

cji PZP-AK od 1 września 42 r. do 1 marca 1943 r. gen. Rowecki in - 
formuje Naczelnego Wodza, iż Okręg Pomorze Okręg Pomorze dzieli się 
ra trzy Podokręgi: morski, środkowy i kujawski. fJ skład Podokrpgu Ku
jawskiego wchodzą trzy inspektoraty rejonowe: Inowrocław z kryptoni
mem "'.'-ody ", Włocławek, Toruń.

Z meldunków organizacyjnych nr. 118, 170 i 190 za łączny okres 

działalności od 1 września 1941 r. do 1 marca 1943 r. wynika, że nie 
zmieniła sif struktura organizacyjna Okręgu Pomorze dzielącego się 
na trzy ^odokręgi. związku z powyższym można przyjąć hipotezę, że

4
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już od początku 1942 roku do połowy 10^3 roku Inowrocław był inspek
toratem rejonowym. Przemawia za tym ożywiona działalność organizacyjna
i rozbudowa poszczególnych wydziałów w sztabie i struktur PZP. Po - 
twierdza to również doc. Elżbieta Zawacka z Torunia z Fundacji Archi
wum Domorskie AK w opracowanym przez nia biografii Genowefy Jaworskiej0 
Kimo szalenie trudnych -warunków jaljie panują w całym Ckręgu Pomorze, 
co podkreślają kolejne meldunki gen. Roweckiego składane Naczelnemu 
Wodzowi, inowrocławskie środowisko stale się rozwija. Kadry miejsco
wej konspiracji osiągają coraz wyższy stopień doświadczenia i wytrwa

łości .
Rok 1942 to intensywny rozwój struktur PZP-AK w Inowrocławiu i po

wiecie .

Przez cały czas stosowany był m$ły sabotaż, głównie kierowany przez: 
Pałąka, Urbańskiego, kasztelan^ i podofic. rez, Niemczyka, hfelendę, 
Jamrego. Przy przebudowie gmachu b. liceum Nauczycielskiego stosowano 
minimalny przerób przy maksymalnym nakładzie finansowym., Oelowo prze
dłużane prace i marnotrawstwo materiału spowodowały oddanie niemiec - 
kiego kierownika budowy pod sąd. W obawie przed odpowiedzialnością po
pełnił samobójstwo.

Sabotaż na kolei polegał na celowym marnotrawstwie materiałów /np. 
stali sorążonej/ powodującym znaczne opóźnienie eksploatacji taboru 

kolejowego, a nawet częste jego eliminowanie,, Sypano piasek do łożysk 
osiowych, zmieniano nalepki adresowe na wagonach towarowach, rozkręca
no szyny, uszkadzano semafory, zrywano przewody telefoniczne itp.Dzia
łalność sabotażowa kolejarzy jako "żołnierzy żelaznych szlaków” nie by
ła wprawdzie efektowna, ale w konsekwencji wyrządzała równie poważne 
szkody, co jednorazowe p io ś n e akcje. Ozasem dawała Polakom powód do 
radości, jak naprzykład wypuszczenie z całego pociągu towarowego prz;- 
różnych zwierząt. .Mieszkańców Kruka /dzielnica Inowrocławia tuż za 
mostem oakoskim/ ogromnie ubawiło widowisko uganiajacych sir: no torach 

kolejowych żołnierzy i kolejarzy /ci ostatni oczywiście pozorowali/ za
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ptaczwem domowym, cielętami i wieprzkami. Niektpre zwierzęta rozbie
gły się dość daleko, skoro jeszcze do dwóch tygodniach znajdowano cie 
l^ta, wieprzki w odległym o 4 km od aworca kolejowego w Inowrocławiu 
lasku kościeleckim nad Notecią. Zdarzenie fco miało miejsce 25 siero- 

nia 194^ r. Niemiecka policja przeprowadziła rewizję na całym Kruku, 

w chiewkach, piwnicach, mieszkaniach w poszukiwaniu brakujących sztuk 
Bez reultatu. Nie ujęto też sprawców.

Inowrocławski węzeł kolejowy stanowił ważny nunkt strategiczny 

w Dianach KG FZF-AK. Toteż na nim skoncentrowano działalność sabota - 
żową i zwiadowczą. Udział w tych dokonaniach brali nie tylko akowcy, 
le również członkowie PA15 i NGV.' a nawet kolejarze nie należacy do 

żadnej organizacji konspiracyjnej. Maszynista leon Swierski, choć nie 
był członkiem ruchu onoru, na prośbę kolegów, nrzewoził do aodzi nie^ 
znane mu osoby, które figurowały jako jego Domocnicy na parowozie, i! 

rzeczywistości, jak sir później dowiadywał, byli to zagrożeni aresz- 
towaniem uczestnicy ruchu oporu lub łącznicy.

Wojna kolejarzy w?-zła PKP Inowrocław rozpoczęła się 28 sierpnia 

1939 r., kiedy ogłoszony został stan gotowości wojennej w PKP. Pod

jęto wówczas decyzję o zmilitaryzowaniu kolei i powołania Wojennej Dy
rekcji Kolejowej, na czele której stąnęł ppłk inż. Otto Brosser. »  y  

Inowrocławiu utworzono 4i kompanie wojsk kolejowych spośród miejsco - 
wych kolejarzy, formowano ja w koszarach 59 pp przy ulicy Dworcowej. 
Fiała ona obsługiwać Dociąg techniczny, w skład którego wchodziło 15 
wagonów towarowych i parowóz. Załogę stanowiły oddziały służb: mecha
nicznej, drogowej i Dociągowej. Dowódcą kompanii został kontroler ru- \
chu w-zła inowrocławskieg o kot. .adeusz Falkowski, dowódcą olutonu i 
szefem kompanii Antoni Stefaniak, zaś pociąg prowadził maszynista

I kl. Ludwik Grabowski.
Pociąg ODUŚcił stację kolejowa Inowrocław 7 września 1959 r . , kie

rując si^ na DOłudnie trasą. Herby - fcowe - Gdynia. Zatrzymał się w 

Babiaku / 65 km od Inowrocławia/ , ponieważ dalsza jazda okazała się
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niemożliwa. Załoga opuściła pociąg wraz z dowódcą i dołączyła do naj
bliżej walczącego oddziała piechoty. Okazał się nim 72 pp z 28 IBP amii 
■Łódź". W szeregach tego pałka stoczyli ciężki bój pod wsią Chechłowo, 
następnie przez laay skierniewickie przebijali się ko *arszawie. i bo
jach tych polegli: Stanisław Spalony - zawiadowca odcinka drogowego, aa-

•szyniata Stanisław Stefański i Franciszek Jaworski - pomocnik maezynis-
r - ' ' , v

ty.
Po zakończenia wrześniowych działać wojennych kolejarze wracali do 

Inowrocławia. Zatrudnieni ponownie w kolejnictwie* podjęli walkę w ru
chu oporu zorganizowani w PAP i później w PZP-AK. prowadzili wywiad, sa
botaż i dywersję.

Często jednak rozpoczynali walkę z okupantem indywidualnie. Ba przy
kład Teofil Stefański działalność sabotażową rozpoczął jat w listopa - \/ 
dzie 1939 r, uszkodzeniem trzech naprawionych parowozów, rozkręcając 
przed rozpalenie* ognia na paleniska luki w dymnicy, a grudniu tegot ro
ku przeniesiono go karnie z parowozowni do jednostki wojskowej przy uli
cy Dworcowej na stanowisko ślusarza - palacza. Naprawiając uszkodzenia
i wymieniając zamki do magazynów amunicyjnych, mundurowych i żywnościo
wych, pozostawiał sobie po jednym kluczu. Potem wynosił zapalniki do gra
natów, iglice do zamków karabinowych i żywność. Z takim "kapitałem" ro
boty konspiracyjnej w 1942 r. wstąpił do PAP. Wprowadził tet do organi
zacji zatrudnionego na stacji Inowrocław Franciszka Kawałka* n/

Organizatorem PAP na terenie parowofcownl był Teofil Toan. natomiast 
grupie ZrfZ-AK przewodził por. Czesław Wabich. Współpracowali z nim w 
akcjach sabotażowych zwerbowani do organizacji: Walenty Kwaśniewski, Jóą 
zef Piątkowski i Szczepan Boy. łącznikiem z komendą inspektoratu, a póź
niej obwodu był Sylwester Kołodziejczak - por. zawód, z 59 pp z później
szym przydziałem do €5 pp w Grudziądzu. Po wrześniu 1959 r* wrócił do 
Inowrocławia.

Szczepan Boy pochodził z Rogoźna. Po ucieczce z obozu jenieckiego 
w Inckenwalde /Stalag III A okręgu wojskowego 111 w Berlinie/ przezor-58



nie nie wrócił w roazinne strony, ale zatrzymał się u narzeczonej w 
Inowrocławia. Miał szczyćcie, bo akurat przeprowadzano spis ludności 
polskiej i wydawano " ausweisy " /dowody osobiste /• Pracą otrzymał na 
dworcu Jako aanewrowy. Boy posiadał aparat fotograficzny firay •Yoigt- 
laender” - płaski, idealnie pasujący do tylnej kieszeni spoani. Dzię
ki teon aparatowi wykonał unikalne zdjęcie przedstawiające załadowywa - 
nie transportów aieezkanców Inowrocławia wywożonych do Generalnego Gu
bernatorstwa. Stanowiły oae swego rodzaju dokuaenty informujące świat, 
ja* aa praełoaie 1939/4C roku* o zbrodniczych poczynaniach okupanta wo
bec Polaków zamieszkujących obszary Ziem Zachodnich*

Później Boy niejednokrotnie fotografował transporty wojskowe, aa- 
jące znaczenie ailitame obiekty przysparzając cennego materiału sekcji 
wywiadu.

Jest trudny* do ustalenia, które grupy sabotażowe dokonywały akcji. 
PZP-AJL, PAP esy HCW działały bardzo do siefele podobnymi metodami. Ino
wrocławska PAP, aiao Łe programowo działalność jej ograniczała się w 
zasadzie do prac organizacyjnych, stosowała netody walki te saae co 
PZP-AX. Zwraca na ten fakt uwagę T. Jaszowski. Być może, iż działo się 
tak na skutek stopniowego przejmowania agend PIP przez PZP-AK.

2 relacji Boya natomiast wieay, te kolejarska organizacja PZP - AK 

szczególnie prężnie działała na terenie parowozowni. Uprawiano tzw. *ma
ły sabotaż" przez uszkadzanie przetaczanych wagonów, wlewanie do pa
newek kwasu lub wsypywanie opiłek*

Z relacji Stanisława Gośoiniaka, Walentego Kwaśniewskiego i Czesła
wa tfabicha / wszyscy trzej z PZP-AK/ saaieszczonej w "lołnierze żelaz
nych dróg" dowiadujemy się, że akcje sabotażowe na inowrocławskim wę
źle kolejowym nasiliły się w latach 1942 - 1943.

14 lutego 1942 roku kierownik pociągu Stanisław Gościniak 1 Józef 
Sawicki prowadząc transport wojskowy na trasie Inowrocław - Karsznice 
spowodowali awarię .trzech wagonów. W resultacie przyczynili się do opó
źnienia pociągu o 12 godzin* 59
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W marca tego rokn Walenty Kwaśniewski spowodował zderzenie dwóch 
pociągów wojskowych* Straty były olbrzymie, « nad odbudowaniem toru pra-

gmdnia o godzinie 5*30 grapa sabotażowa PIP s posterunku nr 7 
przeprowadziła akcję pod dowództwem Franciszka Kawałka* wykolejono po - 
ciąg s wracającymi z urlopów na front wschodni żołnierzami Wehrmachtu. 
Maszynista lokomotywy o nazwisku Sierżant ustawił maszynę w bezpośred-- 
nim zejść itr się dwóch torów* Manewrowy Kawałek, < dowodzący akcją, w7ostat- 
niej chwili pobiegł do lokomotywy manewrowej, by maszyniście powiedzieć, 
że niedokładnie ustawił lokomotywę. Maszynisty jednak i jego pomocnika 
jut tam nie było - zbiegli* -V tym momencie uderzył w stojącą lokomotywę 
pędzący pociąg pospieszny* Kawałek zginął na miznzz miejscu* Flemieckie 
straty wynosiły około 110 osób zabitych i rannych. liucfc. kolejowy został 
wstrzymany na 46 godzin*

W styczniu 154'5 r. por* Cz* tf&bich zatrudniony jako palacz parowo - 
eu obsługując pociąg wiotcy tywnoóć dla iołnierzy niemieckich na front 
wschodni, na steji Kludna spowodował awarię parowozu, a tym samym opóź
nienie transportu o 14 godzin. Maszynista Niemiec zarzucał on sabotaż. 
Wabichowl udało się jednak przekonać go, że awaria nastąpiła s powodu 
silnego mrozu.

Działalność sabotażowa kolejarzy Inowrocławskiego węzła kcncentro - 
wała się głównie na transportach zaopatrujących front wschodni* 1 tak:
19 lutego 1945 r* wykolejono trzy cysterny z benzyną, 5 maja - trzy wa- 
ftnj z umundurowaniem* Każdy z takich awarii tarasowała tory ważnego 
strategicznie ŵ złs. kolejowego ns okres kilku lub kilkunastu godzin, co 
deorganiłowało 8prawe funkcjonowanie zaplecza frontu*

kolejne awarie parowozów spowodowane przez członków FZF-AK miały 
miejsce w czerwcu, lipcu i sierpniu 1945 r. Ich nasilenie wzmogło czuj
ność Niemców, toteż ich wysiłki spowodowały liczne aresztowania wśród 
kolejarzy węzła inowrocławskiego* Kiędzy innymi w sidła zastawione przez 
gestapo wpadli por* Czesław tfabich - dowódca kolejowej kompanii sabota - 
żowej F2F-AK oraz Aleksy Kaczorowski*

eowano 12 godzin*
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Ich miejsca zajmowali inni. Dowódcą kolejowej kompanii został mia
nowany 22 maja 194) r. chor. ludwik Wróblewski, awansując jednocześnie 
do stopnia podporucznika.

Kolejarze inowrocławskiego węzła nie tylko uprawiali sabotaż, ale 
pełnili też funkcje zwiadowcze. Skrupulatnie odnotowywali ruch trans
portów wojskowych, ich trasy i stacje docelowe.

Tablica pamiątkowa na murze dworca kolejowego odsłonięta 10 wrze - 
śnia 1961 roku utrwala paaięć poległych w ofiarnej walce z okupantem 
dwudziestudwóch kolejarzy z inowrocławskiego węzła.

Działalność sabotażową uprawiano w każdym nieomal zakładzie pracy. 
Szczególnie jednak w tych, które wytwarzały produkty dla potrzeb nie
mieckiej armii. Ozy to były duże zakłady jak Inowrocławskie Zakłady So
dowe, gdzie systematycznie psuły się maszyny, płonęły i urywały się pa
sy transmisyjne itp.# czy małe zakłady zatrudniające zaledwie kilka - 
nafcie czasem osób. Takim przykładem może być firma stolarska ludkego 
przy ulicy Poznańskiej. Zakład należący do Z. Kozłowskiego został prze
jęty przez Niemca. V/ 1942 r. otrzymał zamówienie na wyprodukowanie 24 
okien dla zakładów naprawczych taboru samochodowego, przede wszystkim 
wojskowego. Ow zakład Niemcy adaptowali z dawnych pomieszczeń hutniczych 
Znajdujących się między ulicą Dworcową a Nowotki. Rysunek techniczny 
produkowanych okien został przez nieznanego konspiratora przerysowany.
W rezultacie wyprodukowano okna o 60 cm dłuższe, których przerabianie 
trwało ok. pół roku. t/szytkie firmy prowadzone przez żony powołanych do 
służby wojskowej mężów znajdowały się pod nadzorem policji. Pod takim 
nadzorem znajdowała się również firma ludkego, lecz momo to nie udało 
się policji ustalić sprawców tego sabotażu. Jak się później okazało by
ło to dzieło członków PZP-AK Teofila Nawrockiego - przedwojennego akty-^ 
wisty harcerskiego I DH /pozaszkolnej/ im. Józefa Poniatowskiego i Fran
ciszka Lewandowskiego.

Zatrudnieni Polacy w koszarach 59 pp przy ulicy Dworcowej prowa - 
dzili intensywną pracę zwiadowczą.
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Była to ponad 10 osobowa grapa Polaków w wieku od ok. 20 do 65 lat, 
która na terenie koszar, aa polecenie kierownika grupy - Niemca cywila 
/inwalida, niezdolny do służby liniowej / wykonywała wszelkie prace po
rządkowe, przeładunkowe i transportowe ze stacji kolejowej różnego ro
dzaju wyposażenia sal żołnierskich, materiału opałowego i budowlanego,
■ ;‘f _ ' ''' ' V '

Z tego też powodu możliwości swobodnego poruszania się po terenie koszar
. 5 " w g c r c  . ' i i ą s i " - ' v a  I 9  7-” '

stwarzały Idealne warunki pozyskiwania odpowiednich informacji dotyczą- 
cych tych jednostek wojskowych, które do koszar przybywały i tych, któ
re po uzupełnieniu stanu osobowego koszary opuszczały.

Organizacje wojskowe, szczególnie PZP-AK starały się umieszczać w 
tym środowisku swoich ludzi* Skrupulatnie rejestrowali oni stan liczeb
ny, uzbrojanie, przynależność do nadrzędnych jednostek i rodzaj formacji.

Na lotnisku wojskowym w latkowie istniały warsztaty naprawy samo - 
lotów, w których remontowano maszyny powracające z lotów bojowych na 
front wschodni, w warsztatach tych udało się dowództw inspektoratu re
jonowego umieścić inżyniera lotnictwa - Janusza Jasiaka pozyskanego w 
szeregi organizacji przez A. Dziubę na początku 1942 roku* Ha lotnisku 
został zatrudniony przez Niemców jako mechanik. Najprawdopodobniej na
wiązać musiał współpracę z zatrudnionym w charakterze elektrotechnika 
oodofic. zawodowym z 59 PP Władysławem Falkowskim z NO*. Jakie formy 
przybrała ich współpraca trudno dziś określić, /aktem jednak były dość 
częste katastrofy samolotów wojskowych. Być może, że defekty maszyn mia
ły miejsce w czasie lotów próbnych, po przeprowadzonych remontach.

Godnym również uwagi jest fakt konspiracyjnej pracy podofie. zawód,
41 fonaa Śliwińskiego z PAP rusznikarza z 59 PP, tfedług relacji Józefa 
Grzelaka z Inowrocławia A* Śliwiński zatrudniony był w czasie okupacji 
w Zakładach Sodowych - Mątwy. Jako rusznikarz z zawodu przyjmował od 
zakonspirowanych członków broń i inny sprzęt wojskowy do naprawy, uzu
pełnienia lub przeróbki. Niestety brak bliższych danych dotyczących 
lokalizacji podręcznego zakonspirowanego warsztatu rusznikarskiepo
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Kały sabotaż i dywersję uprawiano też w powiecie* * styczniu 1943 
chor. Franciszek Wojciechowski, na skutek reorganizacji inspektoratu 
PZF-AE Inowrocław, dzidki pomocy członków konspiracji zatrudnionych 
w inowrocławskim Arbeiteamcie, skierowany został do pracy *m w Kle
czami Gśniczczewko, jako referenta d/s zaopatrzenia kartkowego, skąd

«kierował działalnością organizacyjną na powierzonym mu obszarze - pla
cówce. Sabotażem została objęta cała gospodarka rolna i przemysł spo
żywczy. Najbliższymi współpracownikami w dokonywaniu aktów sabotażu 
byli: Jan Sałata, Kulińeki i Biskupski, w okresie od stycznia 1942 r. 
do października 1943r. spuścili do ścieków z basenów i masielnicy po
nad SCOO litrów śmietany gotowej dc przerobu. Spowodowali dwukrotne 
zatarcie łożysk maszyny parowej przez spuszczenie oleju z clejarek,co 
za każdym razem powodowało kilkudniowy przestój w produkcji. Były to, 
wobec bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, niepowetowane erraty.

Punktem kontaktowym dla działalności Fr. Wojciechowskiego było mie
szkanie To^aeza Przekwasa - szewca z Gśniszczewa. Tutaj też powstałe 
myśl organizowania grup młodzieżowych /roczniki 1926,1927/ rekrutują
cych się z okolicznych wsi. Młodsi ludzie do organizacji przyjmowani 
byli przez samego Wojciechowskiego po rekomendacji jaką uzyskiwali od
Przekwasa. Przysięgi nie składali,

*'edłup relacji Alojzego fiychlewsłriego, który wraz z Feliksem Plor- y' 

czakiem w planach Wojciechowskiego typowani byli do fankcji łączników 
i informatorów. * skład jednej takiej grupy wchodzili: Stefan Ksjer 
Czesław Roszak i Czesław Barczak.

Natomiast werbowanie do oddziału placówki członków starszych od
bywało się na innych już ściśle określonych sasadach konspiracyjnych. 
Według relacji 7t±x ustnej i pisemnej Władysława Gabryaia b. mieszkań- \f 
ca i pracownika mleczarni w Gśniszczewku inną grupę stanowili: Kazi - 
mierz Gralik i Stanisław Daniełeki - obaj z Zagajewiczek oraz Franci
szek Barańczak i Nowakowski z Gśniszczewa. Była to sekcja *'ł. Gabrysia. 
Sam zwerbowany został do oddziału plcówki na początku 1943 roku przez63
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Sylwestra Zaletą zawodowego kierowcę z Gniewkowa. Gabryś, wkrótce 
po wyrażeniu zgody na wstąpienie do konspiracji skierowany został do 
Klemćsaka mieszkającego w Inowrocławiu przy ulicy św. Ducha nr 30/?/ 
na I piętrze. Ten kieruje Gabrysia do Jcaia Sałaty w #n±wk»jf±B Gniew
kowie, gdzie otrzymał instrukcje jak nawiązać kontakt z ostatnim c - 
gniwem konspiracyjnej struktury placówki. Fa hasło "Klarnet* i odzew 
"Solanki* w Stanomlnie, odległym ok. 2-3 km od Ośniszcssewka, nawią
zał kontakt ze Stoióskim. Zaprzysiężony został w swoim domu na stry
chu w Ośniszczewku z jednoczesnym poleceniem zorganizowania własnej 
sekcji. Tak tworzona była grupa operująca w rejonie /placówce/ Gniew
kowo - Dąbrowa Biskupia. Komendantem tego rejonu był Jan Sałata z 
Gniewkowa

tf miejscowościach: Mleczkowo, Dąbrowa Biskupia, Pieranie i innych 
położonych w pobliżu skupisk leśnych organizowano podobne grupy bojo
we. Ich działalność polegała na rozkręcaniu torów i uszkadzaniu kole
jowych urządzeń, niszczeniu pozostawionego na polach sprzętu rolnicze
go, przygotowywaniu lądowisk i miejsc do zrzutów, Jak również ćwicze
nia w zakresie przyjmowania i zabezpieczania ewentualnych zrzutów i 
skoczków spadachronowych.

Można by rzec iż działalność sabotażowo - dywersyjna, tak rozwi - 
nięta na terenie inspektoratu Inowrocław, była realizowana zgodnie z 
rozkazem gen. SoBnkowskiego z d. 14 lutego 1941 dotyczącego wzmożenia 
akcji sabotażowej. .V p. II rozkazu czytamy: n Ibowiązuje jak dotychms- 
czas zasada wykonywania akcji sabotażowej w warunkach, które nie dawa
łyby śladów akcji zorganizowanej, nie pociągały za t:obą masowych re
presji ludności polskiej ... •

I trzeba przyznać, że choć działalność konspiracyjna PSI-AK w sa
mym mieście i powiecie zataczała coraz szersze kręgi, do masowych are
sztowań nie doszło. A przecież Niemcy byli czujni. Zdawali sobie spra
wę, że Polacy nie będą bierni wobec okupanta, mimo stosowania przez 
niego ostrych represji* Była to więc działalność mądra i ostrożna, da- 
Jąca pożądane skutki* 64



Sabotaże i dywersja na terenie Pomorza i Wielkopolski stanowiły
wiodące i jednocześnie niezbędne metody walki uwzględniając specyfikę

7 v ■: ' 5 . ry .
tych terenów. Jzef sztabu Okręg o Pomorze J. Chyliński i gen. Rowecki

'■ • : • * > ic
najwyraźniej podkreślali, że tereny Okręgu Pomorze z powodu braku 1u-
dai, epr2 ętu a szczególnie braku większych kompleksów leśnych nie da-

. . t  • V, ; ■ Ł -

dzą się zorganizować według metod Bisowanych w GG.
■ *■' '■ ' - v

W przypisach do roadz. II opracowania liogdana Chrzanowskiego pt.
“konspiracja Rządu 3ntxi'i3SB»rsat RP na Pomorzu w latach 1939-1945" czy -

: •' t

tamy, że: " Zarówno Komenda Poborskiego Okręgu Z*iZ~JJL jak i Okręgowa 
Delegatura Rządu RP na kraj słusznie ograniczały walką bieżącą do nie- 
zbędnych akcji* Eksterminacja ludności Pomorsa w 1939 r, nakazywała 
czynnikom wojskowym i cywilnym modyfikację koncepcji walki do aktu -

-• C* ’
alrych warunków pomorskich... "

Tereny Pomorza i Kujaw stanowiły zaplecze Niemców dla frontu na
wschcdaie. Tędy przepływało zaopatrzenie w żywność, umundurowanie i 
osobiste wyposażenie żołnierza, leki i brcń. Tutaj stacjonowały zapa
sowe jednostki, miały swe je bacy eskadry lotnicze. Dezorganizowanie i 
zakłócanie systematycznego działania cwej machiny miałc wie,c pierwszo
rzędne znaczenie w toczącej się walce.

Rozkaz gen. Sikorskiego z d. 27 kwietnia 1942 r. ze względu na o- 
gólne położenie zalecałT * Utrzymać we wzmocnionym nasileniu działa - 
nia sabotażowe na całym terytoriom Polski,ł. Inowrocławscy kolejarze 
rcskaz ten skrupulatnie, szczególnie w latach 1342 -1943, wypełniali.

Ci początku 1942 r. irtensywnie rozwijała swą działalność sekcja 
nasłuchu i łąccności. Jej organizatoremi dcwćdcą był, wspomniany wy
żej, pochor. rez. .anław Mielcarek. Zatrudniony przez fśiemców w Grund- 
stucgeselischaft /Administracja Posesji i Budynków Meszkalnych/ na
wiązał współpracę z Stanisławem Springerem /ps. Szymon/ i Stanisławem

• U
Kasprzakiem. Springer do 1939 r. służył w poznańskim 7 Batalionie Te
legra ̂ cznyr w stopniu eierżanta pełniącego funkcją szefa 3 kompanii 
tego batalionu. # czerwcu 1942 r. •*! czrrwcu 1942 r. Springer zwerbo - 
wał do organizacji byłego kaprala z 3 kompanii 7 Bat. Telegraficznego65
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Alfonsa Stempniaka ps. "Zbór", Stempniak pracował w prywatnym niemiec
kim fcakładzie naprywa radioodbiorników Klee’a przy ulicy Królowe.j Ja
dwigi nr 24. Według, relacji Al. Jtempniaka firiua zatrudniała około 
dziesięciu Polaków. Jego najbliższymi współpracownikami byli: Czesław 
Tonn /Szare Szeregi, Jerzy Pastuszak i Florian Rzymkowski oraz kilka
kobiet: Ir^na Woźniak, Karta Turkowska, Edyta kByimcowska, Jolanta Pie-

* ... , . rtrzak mocno zaangażowane w akcji niesienia pomocy więźniom obozu Bło-
''?•*  ̂ • •••ijPT ■' " ' '•'i'"' •

nie i rodzinom aresztowanych.
Stemoniak, wykorzystując dogodne warunki w zakładzie, konspiracyj

nie wykonywał zadania zlecone przez Springera. Zmo/itował, głównie z 
części zakładowych, cztery małe radiostacje, które miały być zainsta - 
lowane na terenie Dąbrowy Biskupiej, Radziejowa, Zakrzewa i Kruszwicy.

Według relacji Alojzego Rychlewskiego, dotyczącej placówki PZP-AK 
Gniewkowo - Dąbrowa Biskupia, już- w ro«u 1942 niemieckie peleng&tory 
penetrowały tereny w rejonie wsi Grabie, Zduny, Zagajewice, Ośnisz - 
czewo.Jest prawdooodobne, że w kontrolowanym terenie mogła pracować 
któraś z wyprodukowanych przez Stempniaka i jego współpracowników ra
diostacji. Rajdy niemieckich pelengatorów zakończyły się pod koniec 
1^43 r. po rozbiciu przez inowrocławską policję bezpieczeństwa struk
tur tajnych organizacji wojskowych na tym terenie.

W terminie późniejszym /na początku 194^ r./ pracownicy firny Klee,
ooo kierunkiem Stempniaka, wykonali jeszcze kilka radiostacji. 3yły 
to aparaty c zasięgu 50—60 km, na lampach AD-1 według schematu dostar
czonego przez Springera. Kiały być przekazane w rejor Włocławka. TSaj- 
nrawdo-iodobriej w tym rzasie Inowrocław Stanowił obwód /krypt. "Fotas"/ 
wchodzący w skład inspektoratu rejonowego »łocłav;Trk. uedług relacji 
Czesława Tonn?5, produkowane w firmie Klee*a małe radiostacje miały 
służyć, oowf.tającym w okolicznych lasach, oddziałom partyzanckim. Te
go rodzaju decyzje podejmował kierownik sekcji łączności i nasłuchu 
Wacław Mielcarek.

Wcześniej, bo kiedy Inowrocław był samoazielriym inspektoratem pod 
kryptonimem "Wody", a więc w 1942 roku grupa btempniaka zbudowała je-

-  36  -
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den 3 lampowy aparat bateryjny 100 V 2 małym akumulatorem 4V.
Aparat zainstalowano w gospodarstwie ogrodniczym Rąbinek. Jekcją 

nasłuchową tej grupy dowodził, werbowany przez A. Dziubę, Juliuaz 
\Rosołek. Członków sekcji dobrał sobie już sam Rosołek* Należeli do 
niej: Florian fcaszudzióski, rfalenty .Dąbrowski oraz bracia Jan i Zyg - 
munt Ratajczakowie* wszyscy mieszkali w hąbinku w b* posiadłości ziem
skiej odlepłej 0 ok* .2 km oa Inowrocławia w kierunku południowe - za
chodnim i sąsiadującej ze wtią fcąbin. Byli pracownikami rąbińskiego 
gospodarstwa ogroaniczego świadczącego usługi na rzecz etacjoaującego 
w Inowrocławiu wojska,

Skrytkę dla radia wykonał w. Dąbrowski - stelmach gospodarstwa o- 
grodniczego. Aparat został ukryty w grubej warstwie podłogi strychu do
mu, w którym mieszkali wszyscy członkowie sekcji. *ymiany baterii i 
ładowania akumulatorów dokonywał kierowca samochodu ciężarowego ot«ni- 
sław Kubiak dostarczający produkty ogrodniczo do koszar przy ulicy 
Dworcowej, ot. kubiak i jego konwojent - pomocnik b. zawodowy podofi
cer 4 PAl kowalami stanowili obaadę jednej z owoch oięwrówek, które 
były do dyspozycji grapy wolaków pracujących w koszarach. Czasami, wy
miany Baterii i ładoweuiia akumulatorów, według oteinpniaka, dokonywali

%pracownicy zakładu klee^a.
Stację obsługiwał sam «*• Rosołek ź do j  razy w ly* oauiu w ściele 

określonej porze dnia. looczas nasłuchu stację ubezpieczali bracia 
Ratajczakowie i Dąbrowski zajmijąe stanowiska obserwacyjne na arogach 
wiodących z kierunku 3atkowav ĵątew i Inowrocławia.

Keldunki pocnodzące z nasłuchu komendantowi Dziubie dostarczał 3yn 
Juliusza Roeołka retni leon o. harcerz VI DH im. h* bionjciewioza 
przy szkole .w. Wojciecha, meldunek /nie ustalono czy zaszyfrowany /, 
zwinięty w ciasną rolkę, umieszczano w ooclętym dziecięcym smoczku, 
który leon wkładał w usta i rowerem przewozi* do Dziuby mieszkającego 
w domu narożnym przy skrzyżowaniu ulic o tarę rtiasto z ftłyńuk^* C!zaaoB, 
twierdzi leon Ręsołek, była odpowiedz, którą tą samą metodą dostarczał
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J. Rosołek co p*wi?n czss /przynajamiej raz w miesiąca/ nrzyjato — 
wał u siebie w donsa łącznika * Warszawy. Był to, Jak twierdzi Laon, 
f&łody c*łoVtek. Spotkanie trwało okoio codziiry zawsze w obecności ko
ro# z członków sekcji nasłuchu - najczęściej brli to* tf* Dąbrowski i 
?. F* *r TOdsi *eki •

f*nicj jeflnosnaezir^cb in.for*aeji pOsiada&y o radiostacji zwanej 
unownie "nątewską"* Jej istnienie pctwierzają relacje Bogucława Mm 
Ba^ziriskiero * Kątew, Jerzego Kiitnunn 8±muejo> Gieanero hre ZHP bada - 
cza Ino^rr-ocławekispo ruchu oporu* *ac£awa Celnika z ozywborzs i łącz
niczki HOW Elżbiet^ Prusak* wszyacy wyoienieni 3e rtnozr «'.cznie stwier • 
dzają, &e była to radiostacja przenośna. 4 pewnym okresie działała aa 
terenie Rojewa — majątku śliskiego Konrada Gierko /oficera SS /*
*?zą<ics isajatku był Polak o nazwiska Bocian. Pracowali taa również 
bracia »?acł%w i fadeusz Xaliscv. we&£ug Budzińskiego - kuzyna braci 
Kalickich - Wacław i ?ad«usz bvii związani z działalnością radiostacji. 
v inn̂ r* zt>ćm czacie* wecłue Celnika i CiRErnepo, radiostacja znajdowała 
się w sawotnym donkn Fabiszewskiego usytuowanym przy torach kole jo — 
'wych w okolicy wiaduktu między ulica Poznańską a 3. Przybyszewskiego. 
Innym znów razem sytuuje si*? ją w samotnv® daraku w pobliżu stacji ko
lejowej Rąhinek.

Rad bezpieczeństwem radiostacji czuwała zawsze grupa ochrony, któe 
rą najprawdopodobniej dowodził Tadeusz Kie z F-ątew. Być raoże, te jego 
pcdwłdnymi byli: Stefan Pasłęcki, sierż. Pluekota, Pluciński. Kasze 
wiadomości na ten temat są jednak bardzo skromne. Kie auaay pewności 
czy radiostacja ‘•mątewska1* była w sekcji nasłuchu i łączności KOtf, 
czy FZB-AK. Mało znamy osób obsługujących ją, * tych, których nazwlfcka 
udało sic ustalić, nie potraf iwy określić przynależności orgaaizacyj - 
nej.

# październiku 1943 r.# kiedy rozpoczęły się aresztowania, radio - 
stacje został zdementowana a jej części rozdzielono pośród wtajemni - 
czonych członków obsługi. Informację tę potwierdza oświadczenie Elżbie
ty Prusak. Od stycznia 1943 roku nalegała do HOaf. Z racji pracy w re -68
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eorcie zdrowia, pełniła, funkcj^ w kompanii sanitarnej dowodzonej
/V  nyzez lekarza Izydora ^obecKiopc. ud 1 944 r • należała do t Zł — ai-. 
obwód Inowrocław. Jerienią 1°44 roicu otrzymała z obo/u na ałoniacb 
"pryps". Jak sit, nó.niej okazało jepo autorem był Florian iipiia- i 
człon-k /aresztowany w czerwcu 1944 r. w grupie szarych czerepów.
tachowiak o tym epirodzic w?.' pominąć w tu  programie "Władkowie*, 

ktćrv 2organizowany został w 4C 1'ocznict .vrzei.-riai
/.../ » Pewne po dnia jedr.ak otrzymałam o jedne po z *iv<ńió'..- o- 

boźu Błonie, pdzie wic iii całą organizacją młorzieżo ą -.ń txx*tz .. 
"prype” - pirze •Iżbiot: ]ruL:ik w oświadczeniu z dnia 19.C2.1H75 r.

- ?fcym P0f'sł s o r; ie -jakania p. ..i-rzczyckie j, celem uaunięcia a-ry- 
t‘ j w nckoju --resztowanero przetwornicy pochodzącej z rozebr aej 
tajnej radiostacji "mątewekiej• Niepo/'ode sprzyjała, ramiittam - -a- 
dał deszcz. Jaś ożyłam peleryn^ bez rękawów i udał ;m dtt na ulict. 
■Cmentarną obecnie I arcinkowakiepo. an •.-.lazłam t«i przetwornic^ :iu -
<■ Of'ei o k .40 er i o przekroju ok. B cm. .y niosłam ją bez ,ieJz o. ; b 
tam mieszkających, .-złam ulicą Jmentarną, &rólo^ej Jadwigi, .olanko- 
wr w r?<-ronę do-m, . jamy zici., za tan-awi.ijąc ..î , o z tym z obi.'., 

p ?! a kryć-, oo ż -.dnych d Itzyeh poleceń ric zooł. nc r::i u: z k z . .

- o; tan owiłam ,ią z-i,- zczyc . mojej piwnicy próbow* -.łam ją porąb a- : i 
‘-:ie ą, bezskutecznie - p-.rte zwoje. .< panicznym . tr chu przed hitle
rowcami, którzy również w moim domu mieszkr]i, wyKopałar or: ;.ov.iodnis 
dziurę v/ "ier.i nełne j kamieni i c piel, i tam ją z aspałam, dcżdli 
sr/oi tych rdza zupełnie nie żja.iła, zif r:o 52 l it cli nzczą: ki '• j 
p; r^twor-ic” r?ożn by w mojej iwnicy znale.•.ć.1,

la zl c-:ni wrzodu i i' ta 15 wrze tri.* p r z K z n m B  1 \c 5 roku nr z*—  

sruk *ro s ił imi fachowymi po:!łoże piwnicy przy ulicy solankowej 5 > w 
ob^cneroi pa.ni • rus k. . adnych śladów z-.ojó ; drutó k±r po prądnicy 
ni oin jezioro. Jzy by 4' lat wy. tarczyio na Cii<o-ity ich ro p dr 
Par i Prus ;k nir' tai ła żadr ;'ch wątpliwości w kazująa ca:rf t::c 'lej ce. 

I tnie je taż hipoteza , wed.AUf ktor- j atc.-cja "ma.tewska" ciuuyj ••
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łączności tak IOW jak PZP-AK lab w pewny* czasie, w wyniku scalania 
ruchu oporu, została przekazana inowrocławskiej Armii Krajowej*

Poza ty* między członkami IOW a PZP-AK Istniały Jrrzyjąśnie a cza
sem i więzy pokrewieństwa, co ludzi zbliżało. Według relacji Ja- 

rmictwf niny Korek, Józef Froaaholz /komendant inowrocławskiej 
HCW/ często bywał w mieszkaniu Sadowskich i prowadził rozmowy z bratem 
Bronisławę*. Zaś FI. lipiński był kuzynem tony Aleksandra Oczachowek! e- 
fo, który w 1944 r* objął dowodzenie inowrocławską organizacją PZP-AK.

w susie jednak posiadane do tej pory informacje o radiostacji "mą- 
tewskiej" są niewystarczające i czekają na dalsze wyjaśniania i uzupeł
nienia. Tym bardziej, te nie wspomina o niej w swoich oświadczeniach 
ani Alfons Stempniak, ani Stefan Stański /ps. "loś"*/

Stefan Stański ur. 14 czerwca 1908 roku w lublinie pochodził z ro
dziny chłopskiej ze wsi Stany pow* Siedlce. W czasie I wojny światowej 
stracił ojca. Po ukończeniu nauki w szkole średniej studiował w Wyi - 
szej Państwowej Szkole Budowy Maszyn w Poznaniu. Otrzymał z wydziału 
elektrotechniki tej uczelni dyplom technolog - elektryk* W latach 
1935 do 1939 pracował w Państwowych Zakładach Tele i Radiotechnicznych 
w Warszawie.

Po powrocie z wojny wrześniowej, wrócił do pracy w macierzystych 
zakładach, w połowie 1940 roku wstąpił do AK przyjmując ps* "Taran* 
Przydzielony został do 6 plutonu "Grochów", który grupował specjalis
tów od motoryzacji* *' 1941 roku skierowany został do Gniezna i Ino - 
wrocławia na montat central telefonicznych zautomatyzowanych na pocz
tach z±mt» niemieckich* Okazję tę wykorzystało dowództwo ZWZ przydzie
lając g o do grupy płk BOK - Boczkowsklego z zadaniem prowadzeniem wy
wiadu na tym terenie* Do konspiracyjnych obowiązków Stańsklego należa
ło:

1. Rozpoznanie wojskowej produkcji niemieckiej w Poznaniu
2. Stworzenie grupy stałej kontroli dworca Inowrocław z obserwacją 

transportów niemieckich na trasie Poznań - Toruń i Gdynia - Her-
*>y. 70



3. nawiązanie kontaktu z organizacją PZP Inowrocław 
Przyjął nowy pseudonim "Łoś"* Meldunki do Warszawy przesyłał po ze
braniu odpowiedniego materiału co 10-14 dni.

Stański przybył do Inowrocławia pod koniec 1941 roku z 4 osobową 
grupą fachowców. Wszyscy zamieszkali u stolarza Cerkaskiego w domu 
przy ulicy Rzeźnickiej. Czy towarzyszący Stańskiemu technicy z Warsza
wy byli również członkami konspiracji nie wiemy* Sie znamy nawet ich
nazwisk. Wkrótce zaczął odwiedzać firmę Klee i nawiązał łączność ze

* ' .
Stempniakiea, który po pewnym czasie kontaktuje Starskiego ze Sprin - 
gerem a ten z Mielcarkiem. 0 inowrocławskich konspiracyjnych kontak - 
tach w życiorysie ji dokument z 2 marca 1969 r./ tak pisze: * Ra tere
nie Inowrocławia nawiązałem kontakt z organizacją podziemną PZP, o- 
trzymując stanowisk* Kierownika Telekomunikacji Komendy Miasta Ino
wrocław z zadaniem przygotowania grupy dywersyjnej, która na rozkaz 
Komendy miała za zadanie unieruchomić łączność z zabezpieczeniem urzą
dzeń przed zniszczeniem"•

Jakie były efekty tej współpracy nie wieży. Aresztowania członków 
PZP w Inowrocławiu w listopadzie i grudniu 1943 r. kończą konspira - 
cyjne kontakty : tańskiego z sekcją łączności i nasłuchu. On sam aresz
towany został 8 listopada 1943r.

łabe światło rzuca tu oświadczenie Julii Wnuk - Sztelter "Puszek”
- łączniczki PZP-AK. Z zawodu pielęgniarka w szpitalu w 1942 r. os
karżona o kradzież lekarstw, które zdobywała dla więźniów obozu na 
Błoniach. Po odbyciu kary /7 miesięcy pobytu w obozie na Błoniach / 
zatrudniona została karnie jako sprzątaczka na poczcie. anuk-uztelter 
zapamiętała dwóch techników z Warszawy, którzy pracowali przy centrali 
a równocześnie uprawiali wywiad. Kieli również utrzymywać kontakty z 
Rosjanami. Posiadali klucze do gmachu poczty i nocami spotykali się 
na strychu, skąd nadawali meldunki. Zwracała im uwagę, że lekkomyślnie 
zostawiają na strychu niedopałki papierosów niemieckich, francuskich 
i rosyjskich.

Być może, że to właśnie Stański przekazywał swoje meldunki do cen71



trali. Jlie wiadomo jaki zasięg miała radiostacja "mątew slca* a rąbiń -
ska miała tylko charakter nasłuchowy.

W ■ <> •; ' • . > 1 y . f. ' »■ *Po sekcji łączności i nasłuchu kierowanej przez tf * Mielcarka na-
leżał również Kichał ligocki oraz w początkowym okresie dwaj młodzi
gimnazjaliści Edmund Tyloch $s. "Burza" i Janusz Rudnicki* Ci ostat-
ni, ze względu na młody n i  wiek i*brak przeszkolenia wojskowego* peł-
nili funkcję łączników sztabowych*

' ~'i‘ ■" f '-S ■' 3- i Według relacji Kazimierza Borowicza ps. "Borsuk" stacja nasłucho -
wa znajdowała się też na Starym Mieście obsługiwana przez por* rezer
wy z 4 pal. Hilary Manuszewski wskazuje na dom przy ulicy Kościelnej* 
gdzie policja niemiecka znalazła dwa nadajniki wykonane przez Kanu - 
szewskiego dla potrzeb organizacji. Jednak bardziej wyczerpujących in
formacji na ich temat brak* Już z tego, co udało się ustalić, wynikav 
że łąf£ łączność 1 nasłuch w PZP* PAP czy BCtf na terenie Inowrocławia 
i okolic były znacznie rozbudowane. A to w przypadku PZP dzięki ener
gicznej działalności «'* Mielcarka i St. Springera oraz fachowości Al
fonsa Stempniaka i współpracowników* jak i Stańskiego i być może jego 
grupie. Kyślano o przygotowaniu łączności na wypadek powitania* ale i 
przekazywano informacje o ruchu wojsk niemieckich i pracy przemysłu 
zbrojeniowego.

tir inowrocławskiej organizacji PZP działała też komórka legislacyj- 
na kierowana przez Kazimierza Borowizza ps. "Borsuk"* Zwerbowany przez 
A .  Dziubę na początku 1942 r* Przysięgę złożył u por* Kopczyńskiego - 
komendanta Inspektoratu rejon* Inowrocław.

K. Borowicz zatrudniony w niemieckim biurze meldunkowym /róg ulicy 
Staszica i Solankowej/ był również w ścisłym kontakcie Z Polakami za
trudnionymi w biurze wydawania przepustek - pozwoleń na opuszczenie 
miasta i rejonu. Prawdopodobnie współpracował też z Lucjanem Zieliń - 
skim /HOW/ pracującym w miejscowej drukarni. Zieliński przedrukowywał 
formularze dokumentów* które legalizował mający dostęp do urzędowych 
pieczątek K. Borowicz*
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Byłby to przykład na współpracą Narodowej Organizacji Wojskowej 
z Polski® Związkiem Powstańczym trwający w okresie, kiedy odbywały się 
na ten te^tt pertraktacje scaleniowe, k rezultacie tego współdziałania 
wielu konspiratorów zagrożonych aresztowaniem mogło opuścić teren 
miasta i powiatu. Przede wszystkim jednak zmieniano w kartach meldun -
kowydh-zawód, co pozwoliło wielu osobom i ich rodzinom uniknąć wysie -'• '-■'■•I . ■«'- * r n - t - . j**
dlenia do GG. Byli to najczęściej przedstawiciele Inteligencji i woj- 
skowi, którzy obejmowali znaczące stanowiska w administracji i gospo- 
darce niemieckiej, spełniając równocześnie zadania konspiracyjne. Raj- 
częściej bywało tak, że niemiecki pracodawca, przy braku sił fachowych 
przekonywał się, że prosty robotnik wykazuje świetną znajomość wyko - 
nywanej pracy. Powierzano im nawet stosunkowo odpowiedzialne i dość 
sekretne stanowiska, co przy dobrej najczęściej znajomości jęzake nie
mieckiego, mogli oddawać nieocenione usługi wywiadem tajnych organl - 
zacji wojskowych.

Członkiem sztabu, najpierw inspektoratu rejonowego w Inowrocławiu
ĵ

a później obwodu PZP był również Klemens Hauptman, Przed wybuchem woj
ny dyrektor cukrowni w Mątwach, kandydował też na starostę. Do PZP 
wprowadził go na początku 1942 r, K. Kwiatkowski. Hauptman w organi - 
zacji objął oddział administracji cywilnej i wywiadu. Jego bliskim 
współpracownikiem był Edmund Wożniak ps. "Marynarz*, brat Leopolda,

Od połowy 1943 roku w PZP, na skutek aresztowań dokonują się ra
dykalne zmiany. Hajpierw w maju aresztowany zostaje komendant Ckręgn 
Pomorze, do którego należał Inowrocław, ppłk Rudolf Ostrihansky. Jepo 
aresztowanie nastąpiło na stacji granicznej, miedzy GG a ziemiami na
leżącymi do Rzeszy, jaką była stacja Kutno. Stacja ta znajdowała się 
pod nadzorem inowrocławskiej tajnej policji stanowiącej placówkę po
licji w Poznaniu, Aresztowany trafił ao obozu na Błoniach w Inowrocła
wiu. Dzień wckeśnlej na tej samej stacji aresztowano łączniczkę komen
danta Ostrihansky*ego. Po przeprowadzeniu śledztwa i konfrontacji,naj
prawdopodobniej jeszcze w inowrocławskim obozie, komendant został wy
słany do obozu w otutthofie /Sztutowo/ 73



.  j > / ź h

' 30 czerwca 1943 roku aresztowany zostaje w warszawie Komendant 
Główny AK w Kraju - gen. Stefan Rowecki. W depeszy z 17 lipca 1943r. 
gen. Sosnkowskiego do gen. Komorowskiego czytamy: "Pan Generał jako 
długoletni zastępca Kaliny / St. Rowecki/, wcnodzi po Jego stracie we 
wszystkie prawa i obowiązki Dowódcy Armii Krajowej*..Poczynając od dnia 
dzisiejszego moje rozkazy do Sił Zbrojnych w Kraju będą adresowane na 
ręce Pana Generała, jako dowódcy Armii Krajowej."

Gen. Komorowski w Meldunku Organizacyjnym Ir 220 za czas od 1 mar
ca 1943 r. do 31 sierpnia 1943 r. informuje Naczelnego AOdza o nowym 
podziale organizacyjnym Okręgu Pomorskiego.

Okręg podzielono na dwa Podokręgi - Północny i Południowy skupia
jące w swych strukturach organizacyjnych 10 Inspektoratów Rejo nowych 
i 26 Obwodów. » Podokręgu Południowym znalazły się inspektoraty: 
Brodnica, Grudziądz, Toruń i Włocławek z następującymi Obwodami: 
Aleksandrów Kuj., Lipno, Rypin, Włocławek i Inowrocław /miasto i po
wiat/. Inowrocław jako inspektorat rejon, istniał do przełomu II i III 
kwartału 1943 r. pod kryptonimem "Wody". Wchodząc jako obwód w skład 
inspektoratu rejon. ..łocławek uzyskał kryptonim "Potas".

* październiku 1943 roku Komenda Główna Armii Krajowej mianowała 
Komendantem Okręgu ppłk Jana Pałubuckiego /"Janusz", "Piorun"/. Komen
dantem Inspektoratu Rejonowego *łocławek, jak wynika z badań autorów 
i Tadeusza Nowaka z Poznania, był w tym czasie mjr Zygmunt Krysiak 
ps. "Janusz".

Zygmunt Krysiak urodzony 8 maja 1898 r. w wagańcu k/Kieszawy u- 
zyskał średnie techniczne wykształcenie kolejowe we Włocławku. W 1918 
roku zasadniczą służbę wojskową odbywał w Poznańskim Pułkn Kolejowym, 
skąd przeniesiony do ±odzi kończył szkołę podchorążych. W 1922 roku 
wraca do Poznania, z tym jednak, że teraz do 38 pp, w którym pozostał 
do 1930 roku. W tymże roku uzyskał stopień podporucznika i został rów
nocześnie odkomenderowany do 84 ?ułku Strzelców Poleskich w Pińsku w 
składzie 30 DP. We wrześniu 1939 r. z 84 pp walczył w rejonie łodzi i74



Częstochowy, Bkąd skierowano pułk w rejon obrony Kodlina* Pod koniec 
1939 r. Krysiak wrócił do Warszawy, gdzie po spotkaniu się z rodziną 
zamieszkał. - — h 'f -

Jedług relacji Krystyny Koprowicz - córki Z. Krysiaka, ojciec na 
początku 1942 r. otrzymał rozkaz od KG - AK udania się na teren obsza-

„ -ru zachodniego włączonego do III ńzeszy. «ia£ to być rejon Włocławka- w ,* * 1 k? 'K ■ ‘'• . .... - ...
r; -lipna - Sierpc. Mjr Z, Kryszak opuszczał warszawą pod zmienionym naz

wiskiem jako Jan Graczyk* „ , ^  
Kiestety, nie znamy terminu objęcia przez Krasiaka stanowiska ko

mendanta inspektoratu rejonowego we Włocławku. Można. jednak przyjąć 
następującą hipotezę?- ® Ka początku 1942 roku do Inowrocławia przy - 
był z rejonu rypińsko - lipnowskiefo por. Henryk Kopczyński ps* "Sur
ma * a zadaniem organizowania Inspektoratu He jonowego w Inowrocławiu*
/ wg materiału zgromadzoasgo przez T. Nowaka z Poznania/ z jednoczes
nym objęciem r funkcji komendanta inspektor, w Inowrocławiu zwalnia
jąc jednocześnie stanowisko komend, inspekt, rejon, we Włocławku* Na 
początku 1942 roku Kopczyński zaprzysięgał już do PZP w Inowrocławiu 
X. Borowicza. W tym właśnie okresie tj. na początku 1942 roku mógł 
Z. Krysiak obejmować funkcję komendanta inspekt, rejon* we Włocławku*

Paktem jest, że w meldunkach składanych przez gen. Koweckiego Na
czelnemu Wodzowi kilkakrotnie pojawia się informacja o braku kadry ofi
cerskiej w (kręgu Pomorze* a bardzo podobnej sytuacji był również Okręg 
Poznański.

Kjr Z. Krysiak doskonale odpowiadał warunkom emisariusza organi -
zacji działającej na tych terenach. Przede wszystkim musiał znac język 
niemiecki, skoro pochodził z terenów dawnego zaboru pruskiego / urodź.
189S r./, tutaj też rozpoczął służbę wojskową, areszcie posiadał na Kn-
jawacj kontakty.

Z. Krysiak zamieszkał najpierw u swego brata w Żychlinie, a później 
w Hroniwwie ok. 5 km od Radziejowa dokąd w połowie 1942 roku przybyła 
jepo rodzina. Działalnością inspektoratu Włocławek kierował z Bioniewa.
Często przybywał do Lnowfocławia. I tutaj znów brak wiadomości z kia.75



kiedy i gdzie się spotykał* Taki brak faktów świadczyć też, miedzy 
innymi, może o doskonej konspiracji komendanta inspektoratu, choć nie 
wyklucza niedostatków badawczych jeszcze na tym, miejmy nadzieję, eta
pie.

Kożna domniemywać, te komendant inspektoratu rejon, »łocławek bu— 
siał osią spotykać z komendantem obwodu Inowrocław - por* Antonia Dziu
bą i przedstawicielami jego sztabu: Bronisławem Sadowskim, Kazimierzem 
Bosiackim, Klemensem fiauptmanea. Brak również bliższych danych doty - 
czących spotkań mjr Z. Krysiaka z łącznikiek z warszawy porucznikiem
o ps."Andrzej", którego nazwisko nie jest nam znane* C łącznikach przy
bywających na teren obwodu Inowrocław wspominają w swych relacjach 
Ed. Tyloch, KI. Kwiatkowski, Janina Kurek - Sadowska, M. Kryszak ko
mendant tajnego hufca Szarycz Szeregów na Inowrocław i powiat oraz 
K. Borowicz wskazując na łącznika o nazwisku Lewandowski i ps* "Iskra".

*jr Z. Krysiak ?ostał aresztowany przez inowrocławskie gestapo 16 
grudria 1943 r. w Baoniewie i osadzony w obozie na Sioniach w Inowroc
ławiu skąd po przeprowadzonym śledztwie wywieziony 31 kwietnia 1944r. 
samochodem ciężarowym do Poznania. Tam stracony 10 sierpnia 1944 r.

Aresztowano też jego żoną i starszą córkę Krystyną. Obie panie 
przeżyły katorgą obozu na Broniach, żabikowa i Ravensbruck.

Już w 1942 roku w "Raporcie Operacyjnym Kr 154/III" gen. Rowecki 
meldował gen. Sikorskiemu, że: " Powstanie obejmie caiość ziem Rzpli- 
tej etnograficznie polskich, a więc tereny, na których ludność polska 
obecnie przeważa i na których istnieją warunki pozwalające na podjącie 
równoczesnego powstania. 3&zą powstania będzie Generalne Gubernatorstwo 

C-krągi ziem Zachodnich miały do niego przystąpić w okresie później
szym, jako zkj& z b zs t jego zaplecze.

Według Bogdana Chrzanowskiego, /"Konspiracja Rząuu KP na Pomorzu 
w latach 1939 - 1945"/ przygotowania do "3urzy" rozpoczęto na Poaorzu 
w 1943 roku. Rozkaz Komendy Okręgu nakazywał: "zdobywanie broni, lecz 
nie używanie jej w okresie pogotowia, uzupełnienie oddziałów do peł - 
nych stanów, ze szczególnym uwzględnieniem uzupełnienia stanu dowódców

•C
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oddziałów bojowych, podanie proporcji sił własnych i nieprzyjaciela, 
magazynowanie środków sanitarnych / tafcie zadacie miały również nie - 
które sekcje Szarych Szeregów szczególnie z grupy szymborsko - mątew- 
akie j /służb duszpasterskich i kwatermistrzowskich, nawiązywanie sta
łego kontaktu z oddziałami partyzanckimi" Zalecano również zdobywanie 
planów i szkiców obiektów militarnych. Obserwację ludności niemieckiej.*■ • - •••• - ■- 1 
Dużą wagą przywiązywano do rozbudowy łączności między inspektoratami
o Okręgiem. . V f'* ;V V. » ’ ! •/■'

Wszystkie te polecenia i rozkazy realizowane były przez komendę 
PZP obwodu Inowrocław w okresie, kiedy komendantem inspektoratu rejono
wego «łocławek, do którego ten obwód należał, był mjr Zygmunt Krysiak 
vel Jan Graczyk ps. “Janusz". Co więcej, w Inowrocławiu realizowali te 
zadania również członkowie PAT, mimo że rozmowy na tmm temat scalania 
ruchu oporu na Pomorzu między PZP a PAP nie przynosiły rezultatów*

Ostatnią taką rozmowę przeprowadził komendant Okręgu Pomorze ppłk 
J. Pałubicki z przedstawicielką PAP w toruniu Marią Staufer w połowie 
194^ roku. I ty* razem bezskut3cznie, mimo ze pewna część komórek 
terenowych PAP, wbrew intencjom zwierzchnictwa, podporządkowywała się 
samodzielnie rozkazom PZP.

Kie sposób pominąć aktywności PZP obwód Inowrocław w rozwiązywaniu 
kontaktów z jeńcami alianckimi i więźniami obozu na Błoniach. Alojzy 
Bęcleweki /w "Neugarten 27”/ przypomina ucieczkę jeńców angielskich i 
amerykańskich z obozu w ^zubinie. Głośna w lutym 1945 roku ucieczka 
czterdziestu trzech lotników alianckich z obozu jenieckiego w Szubinie 
właściwie skończyła się niepowodzeniem. Memccm udało się ująć trzy - 
dziestu dziewięciu zbiegów. Trzem udało się wymknąć z zarzuconej sieci 
pościgu.

Według relacji łączniczki PZP - Julii Wnuk-Stelter /ps* "Pluszek"/ 
tą właśnie ocalałą trójką zaopiekowała się inowrocławska organizacja. 
Dwóch z nich ukrywała Julia Wnuk - Stelter przez pewien czas w swoim 
mieszkaniu przy ulicy ts/ałowej. Dostarczyła Ie cywilne ubrania i przy
gotowane przez organizację dokumenty. Eastępnie przy pomocy Siwińskiego77



i Szczerbickiego przekazała ich oddziałowi partyzanckiemu. Nie udało 
się ustalić jakiemu ugrupowaniu partyzanckiemu ani też bliżej poznać 
wymieńionycb pomocników w tej akcji.

Wnuk - Stelter jako łączniczka obwodu Inowrocław PZP kilkakrotnie 
nawiązywała na zlecenie organizacji kontakt z partyzantami.
I V  Do zadań inowrocławskiej organizacji PZP należało również utrzy - 
mywanie kontaktów z więźniami politycznymi obozu na Błoniach. Dzięki 
łinformacjom przakazanym przez aresztowanych i przesłuchiwanych na 
Błoniach członków organizacji udało się niejednokrotnie uniknąć po- 
dobnrgo.losu ludziom zagrożonym. Z drupiej zaś strony przemycano na te
ren obozu lekarstwa i żywność. Organizowano również pomoc dla rodzin 
aresztowanych członków PZP, PAP, KOW, czy ózarych Szeregów i innych. 
Szerzej problen ten omówiony zojtał w pracy "Obóz hitlerowski na Bło
niach w Inowrocławiu 1940-1945" w rozdz. "Bratnie dłonie i gorące ser
ca".

Rozbicie wojskowych tajnych organizacji w Inowrocławiu nastąpiło 
na przełomie III i IV kwartału 1943 roku. Poprzedziło je, według Aloj- 
zepo Eęclewskiero, aresztowanie 10 lipca 1943 r. na stacji w kutr.ie, 
przez placówkę gestapo z Inowrocławia, łączniczki PZP. a czasie kontro
li w jej kufrze o podwójnym dnie znaleziono materiały konspiracyjnego 
ruchu Araz kątki żywnościowe, śledztwo ujawniło, że aresztowani* wie
lokrotnie odbywała podróże kurierskie do Szczecina, Hanoweru, Brun - 
szwiku, Gdyni i Po mania.

Grupa socjalna inowrocławskiej tajnej policji zatrzymała 4 sierp
nia 1945 r. na kolejowej stacji granicznej w Kutnie /granica między

V"GG 3 ziemiami wcielonymi do Rzeszy/ pasażera Feliksa Kalinowskiego. W 
jepo walizce o podwójnym anie znaleziono duże sumy marek niemieckich, 
kartek żywnościowych oraz zaszyfrowane pisma. Rezultatem "przesłucha
nia" go przez gestapo było aresztowanie członków grupy wywiadowczej 
"Wybrzeże".

Z relacji Al. Hęclewskiego wynika, że "Wybrzeże" miała łączność 
z obwodem PZP Inowrocław. 78



Pierwsze ogniwa wywiadowczej grupy Oddziału II komendy Głównej 
ZśZ w Warszawie, dz5ałającej pod kryptonimem Wybrzeże", powstawały 
już w 1940 roku w środowisku kolejarskim w Tczewie, gdzie mieszkali

iksymilian Rossa i Paweł Pomierski. Działalność “Wybrzeża" rozcią
gała ri<? ktlica placówek terenowych w Tczewie, Elblągu, Hydze i

gcweki w "«fvwjad na P©morzu*1 - obejmowała obsrewację częstotliwości 
ruchu transportów wojskowych idących na wschód, dostarczanie rysun
ków wiaduktów kolejowych i drogowych oraz mostów, dostarczanie pla
nów i informacji dotyczących węgłów, stjucji kolejowych i różnych u- 
rsądzeń, obieranie informacji o broni, zaopatrzeniu oraz atmosferze 
panującej w niemieckiej marynarce, zdobywanie danych personalnych 
kierownictwa dyrekcji kolejowej w Gdańsku, zdobywanie danych o licz
ni" i rodzaju okrętów podwodnych budowanych w stoczniach Gdyni, El
bląga, Gdańska i irólwca, rozpoznanie uzbrojenia nadbrzeża Bałtyku 
w rejonie Hel - Gdańsk w zakresie artylerii lądowej, morskiej i prze
ciw! otni~ze j.

ii roku 1941 w zasiągu sieci wywiadu ZWZ znajdowało się lotnisko 
Rumia, Zagórze, Okrywie, port Gdynia, stocznia Gdańska, Elbląg, Piła
wa, port Królewiec* Kontrolowaliśmy pobieranie paliwa przez niemieckie 
okręty oodwodne, penetrowaliśmy szkoły marynarki wojennej, stacjonu
jące r,a dwóch wielkich statkach zamaskowanych przy redzie Królewiec 
"ort4 Oran z. Mieliśmy wgląd w pas obrony od nortu Kłajpeda po Byd - 
goszcz oraz w produkcję wielkich zakładów zbrojeniowych w iągnie."

dniach 18 i 19 sierpnia 1943 r. Inowrocławskie gestapo aresz
towało wszystkich członków terenowych wywiadowczych siatek na samym 
wybrzeżu natomiast 26 sierpnia dość liczną grupę w Bydgoszczy* Aresz
towanych 36 członków grupy Zrtybrzeże" osadzono na czas śledztwa w 
inowrocławskim obozie na Błoniach.

i pracowali: Gerard Berenpowski, Stefan Kamiński, Alfred Blum,

Królewcu, Gdańsku i Gdyni, w rejonie Helu i Bydgoszczy*
nDz.1ąłalnoeć siatki wywiadowczej~ na kolei --pisze Gerard Dereń -
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Al. Hęclewski wymienia agenta wywiadu AJŁ - Antoniego Wieńca za
mieszkałego w Gdyni. Otrzymał on obywatelstwo niemieckie przez swo
ją żonę Njemkę. Juliaima Wienc często leczyła się v uzdrowisku ino
wrocławskim, a przy tej okazji utrzymywała kontaety z 
Pol skin? Związkiem Powstańczym*

Edward Niesobski uz*odził się 1923 roku w Sośniach Ostrowskich po-«
łożonych tuż przy granicy z i*’ie«oami o ok. 26 kn od Ostrowa tflkp., w 
którym później z rodziną zamieszkał. Harcerz ostrowskiej 5 UH im. To
masza 2ana. tt 1938 roku był już zastępowym - rok później przybocznym.

« konspiracji od października 1939 roku. Początkowo w tajnym har
cerstwie i nauczaniu a później TG* 4 Z«Z i A±. Ka początku 1943 roku 
przyjechał do Poznania pon nazwiskiem “Wacław Zybała" ps. “lech"* Za
przysiężony w marcu 1943 r. pełnił w sztabie Okręgu Poznań funkcję 
kuriera do specjalnych poruczeń. Odbywał konspiracyjne wyjazdy do wie
lu większych ośrodków Wielkopolski. Bywał w Jarocinie, lesznie, Śro
dzie, r/rześni, Gnieźnie jak lównież wjlogilnie, Bydfosaczy i Ino - 
wrocławiu. Te trzy ostatnie ośrodki, mimo że były w adrsiniatracyjnych 
granicach Kraju warty, konspiracyjnie, Jeśli chodzi o Z*Z - AK, nale
żały >:o do Skrętu iromorze.

id. niesobski, przydzielony służbowo do dyspozycji szefa Sztabu 
Okręgu kpt. Jana KaiŁiKbkiego, spełniał *iele funkcji: doctarcz&ł broń 
/krótką/, w-r.zelkie rozkazy# instrukcje i informacje wywiadowcze, ezcze- 
gćlnie zaś wypełniał polecenia szefa sztabu Z*Z - PJL Okręgu Poznań.

Według zapisów w “Dzienniku ha cerza i “Szarotki“ 1939 - 194*" 
Edwarda JJiesobskiepo i Jadwigi Pfeiferówny w opracowaniu redakcyjnym 
Andrzeja Drzycimskiego z 1986 “Pech" w liście z dnia 13 marna 1943r. 
pisze o wyjeżdr<us do Inowrocławia. Z kolejnego pobytu w Inowrocławiu 
26 czerwca wysyła kartkę z dworca z pozdrowieniami. .V lifcie z 26. 
września tak pisze: /.../ML>o Bydfoszczy dziś nie pojechałem. Z dwóch 
powodów - jutro zajęcia: r<0 i miał tatuś papierosy /tu brońjł przy - 
wieźć dla kolegi w Inowrocławiu i i.ie przyjechał, więc muszę poczekać. 
Pojadę wśród tygodnia - alba za tydzień*' 80



W kolejnym zapisie i jednocześnie ostatnim z dnia 13 listopada 
1943 roku czytamy: “Podróże moje n~ razie skończone /przypis nr- 4 5 
do x*ozdz. Li^ty i kartki - autor często rciał za zadanie wiązać po
szczególne erupy w miastach wielkopolski oraz dostarczać im infor
macji i krótkiej broni./ Dopiero w  przyszły czwartek udoję sic,, złów 

w dalsze drogę; Gniezni, Inowrocław .i Eydgoazcz zostały w tyleM/*/
; "o- rrg stycznia 1944 roku £d* K.eeobski został aresztowany, Przed 
eądpffi w Doani żołnierzs stanał 7 lipca 1944 r., gazie zapadł v/yrok 
śmierci wykonany 19 lipca 1944 r. przez pluton egzekucyjny w ~=ibi - 
kowie.

»7 swej relacji z dnia 1i; marca 1987 roku Marian rjryszak - komen
dant tajnepo r-ufca .-zê rych ozeregów U Inowrocławiu stv.iercz£, że: 
n ieopolda Kujawa z d. lenkiewicz urocz, w 1 ?C9 r. znana była w la
tach do 1939 roku jckc harcerska działaczka szczególnie w II Im im. 
LTaiDii Platerówny przy ówczeeryni girenazjUE żeńskim im. Parii Ko - 
neprickiej v Jnowrocła iu. ./ okresie okupacji działała v/ z-?Jkon?piro- 
waryro Czerwonym Krzyżu zajnijąc sir, przygotowywaniem paczek żywroś- 
cicwych i lekarstw dla «lężniów obozu na Błoniach oraz orgarizo-ranierr 
pomocy materialnej dla rodzin więźniów.

Jej konspiracyjna działalność pod pp. "?uldan, w bliżej nieokre
ślonej orparizac.11 miała polegać na spełnianiu funkcji łączniczki 
między Stanisławem a ale żakiem - kelnerem na stacji kolejowej w Ino
wrocławiu a Trancisakiem Walińskira b. adiunktem PKP, powttańeeci z 
1918/19 roku i podoficerem rezerwy.

I. nu jawa aresztowana 7o tała 26 września 1944 r. i osadzona w 
obczie na Błoniach skąd ♦' r tycznia 19*5 r. pierwszym ewakuacyjnym t 
transportem wyjechała cło Jr^biko^a."

* jakim etopniu powyżej przedstawione f*kij cztery f^kty mogły 
mieć wsnólny ze sobą związek trydro jest jednoznacznie określić. Jak 
również byłoby zbyt wielki™ uproszczeniem i^czyć j? ze sobą v cowol- 
ny sposób, chociaż wszystkie one mają wspólne elementy - miejsca gdzie 
się rozgrywały - Inowrocław i stacja PKP. 81



Wspominaliśmy wcześniej, że była nawiązana łączność "Wybrzeża* 
z obwodem PZP-AK Inowrocław, Potwierdziła to siostra Siemensa Kwiat
kowskiego Maria Żurawska, że jakoby łączność ta utrzymywana była 
przez Klemensa z Pawłem Pomierskim działającym wspólnie z Alojzym 
Andrzejewskim na terenie portu w Gdyni w grupie wywiadowczej Maksy
miliana Rossy. Tymczasem jednak P, Pomierski w liście do A.H. z dnia 
17 września 1,993 roku wyklucza ewentualne konepiracyjne powiązania

«wywiadowczej grupy "Wybrzeże" z obwodem P8f w Inowrocławiu. W li -
ście pisze: /.../" Grupa(Wywiadowcza "Wybrzeże" / był to wywiad o -

" S* ,ł
fesywn j /• podlegała organizacyjnie centrali w Warszawie. .Miała swo
je siatki w Bydgoszczy, Tczewie, Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Królewcu, 
Rydze, Chojnicach, Pile i Berlinie. Jak mi wiadomo, nie było kon - 
taktów Grupy "Wybrzeże" z organizacjami konspiracyjnymi przez Pana, 
jak również z podanymi osobami — członkami organizacyjnych grup kon
spiracyjnych w Inowrocławiu." W liście do P. Pomierskiego wymienia -

v\

ne były następujące nazwiska: KI. Kwiatkowski, A. Dziuba, Br. Sadows
ki, K. Bosiacki, Antoni i Julia Wiencowie, Ed. Kiesobski z Poznania 
i Leopolda Kujawa ps. "Pulda".
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Szadłowice, wieś o liniowej zabudowie po obu stronach szosy Ino
wrocław - Gniewkowo /Toruń/ odległa jest od Inowrocławia o ok. 7 km

jp*. -
i prawie tyleż mamo od Gniewkowa.

Czy Szadłowice były, ze względu na bliskość Gniewkowa, w struktu
rze organizacyjnej plcówki Polskiego Związku Powstańczego tego rejo - 
nu, trudno to Jednoznacznie określić. Z relacji chor. Fr. fcojciechow- 
skiego i Jana Sznajdera wiemy, że placówka "Gniewkowo1* organizacyjnie 
powstawała dopiero od początku 1942 rolcu. Być noże, że podobnie Jak 
w Gniewkowie dowództwo Cbwodu PZ? Inowrocław przystąpiło do organiza
cji placówki "Szadłowice" pod koniec 1941 roku desygnując sierżanta 
zaw. J. Olszewskiego na komendanta tej placówki. Nożna jednak, dyspo
nując relacjami mieszkańca tej wsi Józefa Kruszki z 6 l 30 września 
1993 roku, x«g.t**ii przyjąć pewną tezę, że na tym terenie przejawiała 
się konspiracyjna działalność. Jej organizatorem i jedynym komendan
tem był zawodowy podoficer, sierżant z 59 pp Józef Olszewski.

Sam Józef Kruszka /nie był zawodowym wojskowym/ zwerbowany został 
przez J. Olszewskiego we wrześniu 1941 r. i wkrótce przez niego za - 
przysiężony. *v szadłowickiej grupie było zwerbowanych 20 członków nie 
zorganizowanych w regulaminowe "trójki". Tutaj, struktury organizacyj
ne tej grupy odbiegały nieco od przyjętych regulaminowych zasad two - 
rżenia Irużyn, plutonów... * grupie szadłowickiej każdy mógł działać 
indywidualnie w zależności od przydzielonych przez komendanta zadań.

a’ miejsce pseudonimów, których w grupie nie stosowano, każdy czło
nek posiadał metalowy żetonik z wybitym numerei' i inicjałami .irmii 
Krajowej - "/KM. J. Kruszka nie pamięta dokładnie numery wytłoczonego 
na jego żetonie - mćeł to być 215, 225 lub 245, przy czym loricznych 
zasad przyznawania numerów poszczególnym członkom grucy nie znamy. Za
dania pYTy-r do wykonania przyznawał sam Olszewski. Bo obowiązków każ
de r o członka grupy należało zwracać się osobiście do Cisze..sjęiego z 
wszystkimi problemami i Jemu przekazywać pozyskane informacje, bowiem 
w etrukturach grupy nie było pośrednich komórek, stopni czy funkcji. 

Kruszka twierdzi, że J. Olszewski miał osobiste kontakty z Ino -83



Wrocławiem /Komenda Obwodu PZP / , tam bowiem przekazywał zebrany od 
członków swojwj grupy zebrany materiał informacyjny*

j . , ,  i ,

J, liruszka w swej relacji podaje kilka nazwisk - członków grupyi 
Bolesław Bartoszak* Stanisław Graczyk, Stanisław Hornieja, Roman Kąsy,
leon Molenda, leon Pawlak.

i : ? 'h: ?-:-0 '• it-; •' •’ ?
a Olszewski wydawał polecenia do wykonania poszczególnym członkom.

; s,i■!>?>*•' ■ *■ “ ‘ ,̂ '41 '  -M ?;ś-
Były to przeważnie zadania wywiadowcze przeznaczone dla jednej osoby.
*‘r wyjątkowych przypadkach zadanie wykonywały dwie osoby,

Przykładem takiej dwuosobowej działalności może być wykonywanie 
powierzanego przez Olszewskiego zadania J. Kruszce i B. Bartoszako- 
wi. Ich teren działania to wojskowe lotnisko. Zadanie polegało na 
zdobywaniu jakjncjacfcęEEg: najwięcej istotnych informacji dotyczących 
odległego o ok. 2.5 km od Szadłowic wojskowego lotniska w latkowies
- ruch samolotów i ich typy
- lokalizacje składowisk bomb
- rodzaj bomb
- lokalizacje etacji paliw

Informacje zdobywali w znacznej mierze od berlinczyka - żołnie - 
rza c imieniu Willi /nazwiska gruszka nie pamięta/, który pełnił na 
lotnisku służbę.

Grupa w Szadłowicach mimo rozległych masowych aresztowań pod ko - 
niec 1943 roku nie została zdekonspirowana i dlatego mogła działać 
bez przerwy do 1945 roku. iu nasuwa się kolejne pytanie, niestety bez 
odpowiedzi, z kim J. Olszewski utrzymywał dalsze kontaktjr w ciągu nie
mal całego 1944 roku.

Po wyzwoleniu i ujawnieniu grupy J. Olszewski pozostał przez kil
ka lat jeszcze w Szadłowicich skąd po 1950 r. pojechał do swojej cór
ki zamieszkałej pod Poznanie®. Brak bliższych danych o jego dalszych 
losach.
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Aresztowania członków PAP, P^P i KGW w Inowrocławiu miały "lej
ące w tym samyir czarie - on września do gruaria 1915 roku. Przesłu
chiwani w obozie na Błoniach i siedzibie gestapo przy ulicy Solan - 
kowe j nr 64 uczestnicy inowrocławskich orginiz&cji wojskowych widzie
li na biurkach policji schematy swoich struktur organizacyjnych, naz
wiska a rawet zdjęcia areszcowaayohtąci -niosek, że komórki śled
cze tajnej policji rozpracowywały już wcześniej każaą organizacją.
V '£% .K

Baty aresztowań * .'karu ją, si* fciemcy rozróżriąli przynależność do
; r ■

poszczególnych orparizacji aresztowanych, tfî Jcszość członków PAP 
aresztowano w pał.cziernikn i pierwszych di iach listopada. Członków 
tZi oraz KC'v rfóvnift w listopadzie i grudniu. Cały sztab rejonu PAP 
Inowrocław / Walery Paszota, Stanisław Kowak, .Antoni fcoleEda, Pran - 
ciszek Jaaury oraz bracia Gajewscy - Kazimierz i Antoni/ aresztowano 
na przełcaie wrzesniŁ i paŁdicierT.ikH. wszystkich stracono w obozie 
Zabikowo 2'-: lipca 1944 r.

Jztab obwodu PZP Inowrocław aresztowano mitdzy ?.€ a 30 paździer
nika 1346 r. / Antoni .Dziuba, Bronisłirw Sadowski, Kazimierz Boniacki, 
Janusz Koczorowski, Józef isrzycki, Marian Czajkowski, Fer.ryk Kop - 
czyński /skazano r.a ksrę ŁTtierci i stracor o 5C lipc3 1944 r.- dzień 
po egzekucji członków sztabu PaP. Pozostałych aresztowanych członków 
organizacji PAP, pZ’J i NG\/ skazano na pobyt w obozach koncentracyj* 
nych o specjalnie zaostrzonej dyscyplinie dla więźniów politycznych
- obozy Gross-Kosen i 'iauthausen. *-.’ielu z nich nieludzkich warunków 
r;ie przeżyto.

• • •*• ••

Główną siła polityczną w latach trzydziestych na Pomorzu, Kuja - 
wach i w rfielkopolsc* był obóz narodowy. Powstał w 1923 roku ze Związ
ku ludowo - Narokowego o programie prawicowym. Mico,że pozostawał w 
opozycji io sanacji, w obliczu zagrożenia niemieckiego już wiosną w 
1939 r. rawoływał do zaniechania partyjnych sporów, a skupienia wszyst85



kich sił narodu do odparcia potencjalnego najezdecy. Mieszkańcy ziem 
dawnego zaboru pruskiego mieli szczególne powody do niepokoju o bez
pieczeństwo zachodnich granic Polski.

Również w Inowrocławiu najsilniejszym obozem politycznym było 
Stronnictwo Narodowe, które posiadało olbrzymie poparcie pozornie apo- 
lityczrych organizacji i sto arzyszeń skupiających przedstawicieli 
fiównie środo isk kupieckich i rzniosła, t.ieczysław Wojciechowski 
w rozprawie "Inowrocław w okresie międzywojennym /1919-1939/“ w 
"Dzieje Inowrocławia * t.II podaje dokładne dane statystyczne świad
czące o stałym wzroście sympatii do oM Inowrocławian. i*arto więc przy
pomnieć, że " w 1958 Ti około 4C% mieszkańców miasta znajdowało się 
pod wpływem w tymże roku w i dzie Kiejssiej Inowrocław zasia -
dało 14 radnych na orólr.ą liczby 34.
1.’ ;jpopularniejszym pismem codziennym w Inowrocławiu był "Dziennik ilu— 
jawski" - orgar JK. dziennik prowadził ostrą polemiką z obozem sana
cji, konfiskata ar ty kuło . prz z rząuową cenzury ri;? należała 
do rzadkości, a redaktor' odvowiedzia]ry był cz.tto b. ± n-rażony na 
pra ne kor f li'ety z „prokuraturą.

Tuż po zakończeniu kampanii ..rześniowej * październiku 19 9 r. 
tronnict-^o i rodowe po <ołało ;o życia .-.or.i piracyjny ,' rrzą : Gić .ry 
tror nictw j. oraz '?0dj ., £0 d.-cyzję o ormo«aniu samouzieli ej orgar i— 

z cji ojekowej.

krotce zaczęły powstawać zarządy okręgowe oF. . i-ozn.iriu w lo - 
kalu ,tefara Białego 1C listopada 1939 roku odbyło się konspiracyj
ne zebranie, w którym uczestniczyło OKoło 2C o. ób. Zebrani powołali 
K ro-to^ą Crg a izację Bojową ^i m Zaohoar ich - owr- sianą cz t to jako 
(bron. Faro .u lub armia Karoco <a.

rod koniec 1939 roku okrę- po na. d  n i ą z ^ ł  łączność z IG w 
warszawie.

Z pracy ^rhysztofa -loraoiowskiero "formacje wojsko.e F.trocovcj 
Demokracji na iomorzu w latach 1939-19^5" / w ".-alka pocciemna ra Fo- 
rorzu w latach i c> 9-1945"/ do ia. ijern się, że gjuaniu 1959 roku 
zaprzysiężony ?o t ł w uznaniu cłu* Ciesielski na komendanta cfcrę-86



gu Pomorskiego Stronnictwa Narodowego - narodowej Organizacji Bojo- l»
/wej /SH - HOB/.

Howo zaprzysiężony komendant wkrótce wyodrębnił w Okręgu Po - 
morskim regiony: bydgoski, włocławski, grudziądzki, toruński a tak
że ściśle z nim związany inowrocławski /kujawski/". Autor również 
wymienia Tadeusza Skrzypczyńskiego i Wacława Pagazińskiego / mylnie 
podane nazwisko - winno być Bagazińskiego, spr. I D /  jako przedsta
wicieli regionu inowrocławskiego.

Jak z powyższego wynika, w Inowrocławiu tajna organizacja wojsko
wa SH istniała już w 1939 roku.

Przekonanie to potwierdza relacja mjr. Alekaandra Gczachowskiego, 
według której pierwsze konspiracyjne zebranie NOB miało miejsce już 
w dniu 8 grudnia 1939 r. Odbyło się ono w domu na skrzyżowaniu ulic 
Poznańskiej i Szymborskiej, na pierwszym piętrze w mieszkaniu Rud
nickich, w pokoju z balkonem, z którego doskonale mOżna było obser - 
wować zbieg ulic: Poznańskiej, Szymborskiej i Świętokrzyskiej. «f tym 
spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób. Sformułowano tekst przy - 
sięgi, odbył się ceremoniał zaprzysiężenia, ustalono plan działania 
na najbliższy okres i przyjęto pseudonimy. Postanowiono też, że gru
pa zbierać się będzie co dwa miesiące. Miejsce spotkań wybierze, od
powiedzialny za łączność, Wacław Bagaziński. W jego też mieszkaniu 
najczęściej odbywały się kolejne spotkania, które wkrótce przekształ
ciły się w narady sztabowe.

W. Bagaziński mieszkał przy ulicy Dworcowej, gdzie posiadał też 
zakład i sklep cukierniczy. Prawdopodobnie był pierwszym konspira - 
cyjnym komendantem HOB w Inowrocławiu, skoro reprezentował rejon Ku
jaw na spotkaniach w Poznaniu i loruniu.

W swoim mieszkaniu zaprzysięgał też Bagaziński nowych członków 
organizacji. Według relacji Kazimierza Balcerowskiego, ceremoniał 
przebiegał w uroczystej scenerii, stół nakryty białym obrusem, a na 
nim dwie płonące świece w lichtarzach, krzyż i godło państwowe.

Dowódcą wojskowym na Inowrocław i powiat został mjr A. Oczachowski 
Jego biografia zawiera jakby syntezę pokolenia zmagającego się z na-87



porem pruski® aa zachodnich ziemiach Polaki,
Urodzony w 1899 r. w Inowrocławiu, jut jako sześcioletni chło

piec / dzieci rozpoczynały naukę w szóstym roku życia / brał udział- 
w strajku szkolnym /1905-1906/. Za odmówienie udziału w lekcji re — 
ligii w języku niemieckim, bity przez nitckiego nauczyciela, ugryzł 
go w rękę. Został za to tak skatowany, że kilka dni przeleżał w szpi
talu. Incydent ten odbił się głodnym echem w mieście, a mały Aleksan
der już do końca roku szkolnego nie był w stanie podjąć nauki*

u *iedy w 1914 r* powstała w Inowrocławiu pierwsza, tajana jesz - 
cze, drużyna harcerska im. Księcia Józefa Poniatowakiego, piętnasto
letni Aleksander był wśród pierwszych jej harcerzy. Równocześnie 
uczęszczał do szkoły rolniczej, W 1917 r. pełnił w drużynie funkcję 
sekretarza i kronikarza. Harcerze, jak całe społeczeństwo zaboru 
pruskiego, przygotowywali się do czynu zbrojnego, il tym celu odby
wali wyprawy do lasku kościeleckiego, gdzie przeprowadzali ćwiczę - 
nla i omawiali temyty wojskowe. Kiedy pewnego dnia w lasku pojawili 
się dwaj niemieccy żandarmi, chłopcy pod przewodnictwem Oczachowskle- 
go, rozbroili ich i przepędzili. Wieść o wyczynie harcerzy głośnym 
echem obiegła miasto.

Wkrótce młodego Aleksanira spotkano wśród powstańców wielkopol
skich. Uczestniczył w wyzwalaniu Inowrocławia walcząc w oddziale 
Kazimierza Cegiela na odcinku między kolejpwą wieżą ciśnień a dwor
cem. Ranny w bitwie pod Jaksicami, po podleczeniu rany, skierowany 
do 2 batalionu kpt. Edmunda Rogalskiego, już w stopniu podoficera, 
uczestniczył w wyzwalaniu Bydgoszczy.

W 1920 roku uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po Jej 
zakończeniu wstąpił do Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty 
w Bydgoszczy, którą ukończył w stopniu podoficera. Wrócił do Ino
wrocławia do 59 pp. w 1925 r. został przeniesiony do Grudziądza , 
gdzie odbywał służbę w sztabie 16 DP jako oficer informacyjny do 
spraw niemieckich. W 1938 r. mianowany dowódcą Batalionu Obrony na
rodowej w Jabłonnie.

Kampanię wrześniową odbył pod rozkazami gen. M. Bołtucia - do88



wódcy Grupy ftperacyjnej * Wschód* w armii "Pomorze*. tf bitwie nad 
Bzurą Bajor Oczachowski dowodził batalionem karabinów maszynowych. 
Ranny w lewe ramię 9 września nie opuszcza pola bitwy* Podczas upad- 
ku rannego pod nim konia łanie lewą stopę. Mimo to nie opuścił swych 
żołnierzy, tyle że dalej, do 14 września dowodził już z pojazdu. Po 
raz trzeci został ranny w klatkę piersiową. Jeszcze na polu bitwy 
trzykrotnie rannego maj«r£ jgen. Bołtuć dekorował, zdjętym s własnej

•*" i.-. ~ • ■' < . - .* 4̂..^---

piersi, Krzyżem firtuti Kilitari ¥ klasy. Los zrządził, że rannego 
majora Oczachowskiego w szpitalu polowym w Dobrzelinie koło Kutna 
operował, powszechnie znany i ceniony w Inowrocławiu chirurg - dr 
ludwik Błażek.

Oflagu udało się mjr. Oczachowskieara. uniknąć ze względu na nie 
do końca wyleczone rany, jak i dlatego, że jako zawód podał rolnik, 
jak wiemy bowiem ukończył w młodości szkołę rolniczą, a Niemcy z nie
woli zwalniali w pierwszym rzędzie rolników. Sie bez znaczenia była 
z pewnością też dobra znajomość języka niemieckiego.

Zamieszkał w Jaksicach u teściów. «T celu leczenia nie zagojonych 
do końca ran, dojeżdżał do Inowrocławia. Spotykał dawnych przyjaciół 
i znajomych, wśród których byli: harcmistrz Barcin Strachanowski - 
dawny druh z "jedynki* im. Księcia Józefa Poniatowskiego, rfacław Ba- 
gaziński, Adam Kranz i inni. Wspólne rpzmowy doprowadziły do wniosku 
że walkę z okupantem trzeba kontynuować, że muszą "coś robić*

Tak doszło do wspomnianego wyżej spotkania 8 grudnia 1939 roku. 
Mjr A. Cczachowski jako dowódca wojskowy ROB na Inowrocław i powiat 
działał pod pseudonimem ftfaztTząfrbtłzt "Jastrzębiec", rfnet też powo
łał sztab wojskowy organizacji. Dowództwo I batalionu na miasto Ino
wrocław objął chor. wojciech Kwaśniewski, II batalionu na powipt 
chor. Franciszek Badyna. Inżynier chemii Edmund Milchert i 
Kranz kierowali siatką wywiadu i informacji, zaś lek. medyc. Izydor 
Sobecki objął zwierzchnictwo nad kompanią sanitarną. Aleksander Sy
kl ewe ki z Kruszwicy dowodzi^ służbą kwatermistrzówską. /unkcję szta
bowego radiotelegrafisty pełnił Stanisław Kośmicki, a rolę kapelana 
ks. kan. Piotr Fibak z Szadłowic. Po jego aresztowaniu w 1942 roku89



obowiązki duszpasterskie organizacji przejął ks. Bdward van Blericą.
Ks. dr Edward ran Blericą urodził się 21 lipea 1895 w Boronowie* Stu
diował w seminariach duchownych w Pelplinie i Poznaniu* Prawnik po 
studiach w Strassburgu»± w Rzymie i Lwowie* Od maja 1939 roku wika - 
rluszem generalnym . Do Inowrocławia przybył jut jako konspiracyjny 
działacz SI wysiedlony z Gniezna 19 lipea 1941 roku* Duchowieństwo 
wielkopolski odegrało czołową rolę*w ^onępiracyjnej działalności pod 
przewodem ks. infułata Józefa Prądzyńakiego działacza politycznego 
Stronnictwa narodowego. * ,v c -

Es. Sd. van Blericą oficjalnie był jedynym duszpasterzem wyzna
nia rzymsko-katolickiego w Inowrocławiu, któremu władze okupacyjne ze
zwoliły na pełnienie swych obowiązków dla Polaków, jako proboszczowi 
parafii Zwiastowania najświętszej Marii Panny, Wszystkie pozostałe 
kościoły, oprócz ewangelickiego, były nieczynne. A duchowni albo ukry
wali się wykonując różne zajęcia świeckie wyznaczone przez Memców, 
albo, i ta w ogromnej większości, przebywali w obozach koncentracyjnych.

Każdy Polak musiał pracować. Toteż komendant wojskowy BOB - 80W 
rejonu inowrocławskiego - A. Oczachowski najpierw pełnił funkcję kie
rownika gospodarstwa rolnego w Żelechłinie, później został zatrudnio
ny jako administrator majątku ziemskiego w Orłowie.

Sdmund Milchert, z pewnością ze względu na doskonałą znajomość ję
zyka niemieckiego i ukończenie studiów w Gdańsku, znalazł zatrud - 
nienie w landratcie /Urząd Powiatowy - Starostwo/. Do jego obowiązków 
należało, między innymi, przyjmowanie korespondencji urzędowej, se - 
grepowanie Jej i po uporządkowaniu z własnymi wstępnymi uwagami prze
kazywanie landratowi /staroście/, ten sposób miał doskonały wgląd w 
ważne decyzje administracyjne i gospodarcze nie tylko na szczeblu po
wiatu .

W kwietniu 1940 r. z niewoli jenieckiej wrócił do Inowrocławia Jó
zef Prommholz. Od początku wyróżniał się ożywioną działalnością, natych
miast nawiązał kontakt z dawnym kolegą gimnazjalnym, który wtedy był 
już w "Ojczyźnie^ Aleksandrem Rogalskim. Zaangażował się w pracę z mło-
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dzieżą i wazedł w kontakty s jeńcami angielskimi.
J . Prommholz pełnił kolejno różne funkcje w narodowej organiBa - 

cji konspiracyjnej* Jeszcze w 1940 roku był łącznikiem HOrf i poału - 
giwał się pseudonimem "Swiętobór®* W latach 1040 - 1942 pełnił już 
funkcję <comendanta EOtf inowrocławskiego pod okręgu “Ruina** Posługi
wał eię wtedy pseudonimem "Franek"* J„ Protanholz występuje wszędzie 
jako komendant -a nie dowądca odpowiednich grap o charakterze wojsko-

•̂ v:v-v:A1 ■ • - -rr\*
wym, ponieważ na takie stanowisko nie siał kwalifikacji wojskowego 
zawodowego. Te funkcje w organizacji pełnił mjr A* ©czacaowski i pod
legli jewu podoficerowie zawodowi.

J. Frowrmholz w latach 1942 - 1943 pod pseudonimem "Modlibór* był 
komendant en 80*J Okręgu Poz.nau u pod koniec 1943 roku pełnił obowiązki 
Delegata Rządu na Okręg Posnai* Pseudoniai *<rórnikM.

Z awansów komendanta podokręga tt8uinałł wynika* że Inowrocław był 
silnym ośrodkiem konspiracyjnym 3S i związaną z nim ROi /Harodową Or
ganizacją ?Joj8kową/* Kiewątpliwie az/skał na znczcniu po fali trwa - 
jących od listopada 1940 r. do września 1941 r. aresztowań, które po
chłonęły poważną część aktywu okręgów zachodnich i warszawskiej cen
trali. H szeregu okręgów: Pomorskim, Poznańskim, podokręgach: kali - 
ski®, łódzkim, bydgoskim rozwój organizacji został zahajsowany. Trzeba 
było tworzyć now«* ntruktury. ?ylko do Inowrocławia fala tych areszto
wań nie ńmncHn dotarła* Toteż praca organizacyjna i dsiałalaoić kon - 
spiracyjna tężały* nabierały coraz szerszego za&ięgu*

Zwianie uległa nazwa organizacji wojskowej SM, z Haiodowoj Orga-
inizaoji Bojowej /HOB/, po are*atGuniach od października 1941 roku
zaczęto używać nazwy :8a rodowa Organizacja r/ojskowa /HOtf/.
'I

sztabie podokręfu "Kaina* przygotowywano się do akcji "Burza*. 
Sam komendant Oczachowskl /Jastrzębiec", doświadczony w walkach ulicz
nych w czasie Powstania wielkopolskiego, szkolił w tym zakresie do - 
wódoów poszczególnych oddziałów. Sa wypadek wybuchu powstania opraco
wywano plany opanowaria rai a., ta, a szczevólnie obiektów ważnych stratę- 
fiezrie oraz budynków użyteczności publicznej jak: gazowni, elektrow
ni. wioży ciśnień, «-/ęzła kolejowego, obu koszar itp. Irzewidywano na-91
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wet licaebne stany oddziałów* 1 tak np.:
- elektrownia 1 dow. «■ 40 żołnierzy
- wieża ciśnień 1 « + 2 0 R

- warzelnia soli 1 " +120 H

Na samą obsadę obiektów przewidywano ok.7C0 do 800 ludzi* Gromadzone
były informacje dotyczące wyższych urzędników administracji w mieście,

Równocześnie poszczególne- sekcje przeprowadzały akcje sabotażowe, 
zdobywały broń. Jedną a takich 3ekcji dowodził st. sierżant a 59 pp . 
Kichał Włóczyuski - szef plutonu łączności w pułku. Zatrudniony był 
przez Niemców Jako konserwator sieci elektrycznej w koszarach byłego 
59 pp. W skład Jego trójki wchodzili: b. kapral 59 pp Władysław Fal
kowski - pracujący ra lotnisku w charakterze elektryka oraz młody 
Kazimierz Balcerówski - pracownik zakładów energetycznych*

Według informacji Balcerowskiegc, pierwszą akcję sekcji przepro - 
waaziła nocą z 28 na L*9 anaoe* czerwca 1941 r. Przy ulicy Solankowej 
nr 17 mieścił się sztab lotnictwa połączony telefonem z lotniskiem 
wojtkowym w latkowie, tkąd ctertowtły easjoloty na wyprawy bombowe w 
kierunku fcińska* Zadacie sekcji włóczyńskiego polegało ne. przecięciu 
przewodów telefonicznych, fcy rozkaz startu nie dotarł o właściwej po
rze. Bowieu. samoloty startujące z łątkowa, o ściśle określonym czasie, 
i.ącsyiy się w aużą operacyjną grupę bombovą z saniolotaisi startującymi 
z innych lotnisk.

Akcję przeprowadzono o godz* 3-cieJ w nocy w miejscu gdzie szosa 
w kierunku Torunia zatacza za Inowrocławiem łuk. liruty przecinał Bal- 
cero«.'ski - Falkowski i ^iócayński ubezpieczali utrzymując kontakt sy- 
gnaiarai świetlnymi*

Po wykonaniu zadania, ałupołazy zostawili w polu, a sami rowami 
przemknęli się na caentarz, gdzie w zamkniętej kaplicy cmentarnej po
zostali do godz. 11 rano* ?ygo ania, to jeat 23 czerwca 1941 r. żaden 
samolot z lotniska wojbkowego w latkowie nie wystartował*

Niemcy wszczęli alarm* » rezultacie poszukiwań znaleźli w bura - 
kach słupołazy należące do wojaka* Przesłuchano wielu ludzi, szcze -92
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gólnie pracowników lotniska* Hikogo jednak nie aresztowano*
Następną Akcją aakcja *iócsyńEkiego przeprowadziła w październi

ku 1941 r. pod kryptonimem "Kabel"* Kiedy Nieaey posuwali się na 
wschód, między innymi transportowano na podbite tereny du&e ilości 
kabli, przewodów, w celu usprawnienia łączności na objętych terenach. 
Ka bocznicy dworca towarowego w Inowrocławiu czekał na sygnał odjaz - 
du pociąg aałaaowany rolaai izolowanych kabli elektrycznych*

Przewodnikiea trójki :/ś»kc ji/ rtłóczyóskiego w tej akcji był kole
jarz Sadeusz Pietrzak* Zadaiiie polegało na wbijaniu w zwoje kabli sta
lowych gwoździ* Przebite kable były już bezużyteczne* Wykonanie zada
nia utrudniały często krążące patrole wojskowe pilnujące transportu 
oraz wczesna, pćśną jesionią, godzina policyjna, która komplikowała 
powrót z fckcji. Rozpoczęcie akcji mogło nastąpić dopiero o zaroku*

g* »gadłi-aijrgjl Kiao tych trudności o godzinie 23 ca
ła czwórka spotkała się w uprzednio «ysnaczonya aiejscu zboru, gdzie 
przeczekała do rana, by spokojnie wrócić na swoje stanowiska pracy.

Od końca 1941 r. sekcja ałóczyńskiego uczestniczyła w zdobywaniu 
broni.

W Jaksicach pod Inowrocławie* w poaieszczeniach gospodarczych aa- 
jątka ziemskiego Sieaey zorganizowali magazyny sprzętu dla potrzeb 
wojska /szpadle, łopaty, kilofy, wszelkiego rodzaju materiały cudo - 
wlane - drut, gwoździe, narzędzia, deski itp/. .iśróa tych aagazynów 
były dwa lub trzy baraki pilnie strzeżone przez wojskowa posterunki* 
Sie wszyscy mieli dostęp do nich* Miały to być aagazyny broni uszko - 
dzonaj i warsztaty ruasnikarskie* iewna grup# zatrudnionych taa Jo- 
laiów, wśród nich członkowie organizacji: aalenty loćwiardowski i Je
rzy irzyaiński pod przewodnictwem brata komendanta, Józefa Oczacho - 
wekiego, wykonując naprawy na niemiecicie zlecenie, organizowała rów - 
noc ze śnie broń dla inowrocławskiego ugrupowania. Jaicoby na potwierdze
nie istnienia wojskowych aagazynów i warsztatów rusznikarskich w 
Jaksieach w notatkach doc* £1* Zawackiej z Torunia do opracowania 
działalności 4SK w Inowrocławiu między innymi czytamy: "Po kilku ty - 
godniach przyszedł list od "Marleny" /Maria Sowicka przedwojenna in-93



struktorka PWK - or gani &at orka *o£ w Insp. Eejon. Włocławek/ na 
adres wlenyB / Helena Grochowska z d. krzynińska z Inowrocławia/ z 
podaniem kontaktu na Ferdynandę Jackowską "Wera”, list był pisany 
pismem aywpatycznym. fcarlena poleciła obserwować pociągi na wschód, 
fc' drugim liście poleciłs udać się do Jakaie , sprawdzić ery jest tam 
fabryka sprzętu wojennego i wykonać szkic. *ykonały ten szkic £ Jan- 

i ką / J anina Rychło*ska + przedwojenna instrvkt» ifkFi, cii Inowrocław/ 
v Janka wecjłup Leny zawiozła ten szkic efr Włocławka*

Z magazynu w Jakaicach przemycano ,l<arabiny, pistolety, granaty, 
Kajcaęściej broń ta była rozkręcana i transportowana do Inowrocławia 
w częściach, według BalceróweKiego w Bieście musiał istnieć gazieli 
punkt, w którym te części ponownie składano, ii innjch nie potwier - 
dzonych jeszcze informacji *4yiika, że konspiracyjna ruszmikaraia 
inowrocławskiej* MC* znadowaSa się w piwnicach cwćcfc aąeiadujących 
ze sobą budynków: narożnego przy ulicy roenańskiej i *\*ałej Andrzeja, 
w ktćryw odbyło się pierwsze organizacyjne rc-brsnie HLh i przylega
jącym cień sabytkovry® demku od ulicy Posnauskiej, dziś już nie ittnie- 
jacyir. /Dowek ten miał oyc kiedyś sss.jazde» , w którym iocoweł Iśapo -
ieon w 1812 roku podozaa wyprawy na Huejf/

u l . P o z n a Wsicą
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Kiąday tymi domami Kiai byt przebity otwór w wspólnym murze piwnica- 
nya odpowiednio zamaskowany* w ten sposób stworzono dwa wyjścia £ 
podziemnej z-usznikarai odgrouzone zaiaaskowanyjc otworem. Co więcej , 
na zewnątrz oba dosty miały również dwa przejścia ~ na ulicę Poznali- 
eką lub Rybnicką* trzeba było byc dobrze zorientowany® w labiryncie 
tych przejść aby unie juanie w nim kluczyć. Wiejące dobrać zakon spi - 
rowane. •

xa*zy pracy naa ko&ip letprwaniera i składaniem zaobjtej broni miały 
mieć miejsce śmiertelne Wypadki. Według Balcerow^Jciego w ten sposób 
miał zginąć braŁ -ii* Lżuzachowskiego, Józef pracownik warsztatów na - 
prawoaycu w jacsicach* iiaJic ar owaki twierdzi dalej, że sprawna już 
broń siała byi przekazywana oddziałowi partyzanckiemu, działającemu 
w lasach koło Brodnicy, ^onrad Ciechanowski îiucb jporu aa Pomortsu 
Gdańsjcia 1939-1945pisze: ^Podokręg Południowo-wschodzą zasadniczo 
nie dysponował żadnyis większy a stałym oddziale® partyzanckim. Tylko 
w lasach brodnickich występowała około 20-csobowa grupa partyzancka 
pod dowództwem por* ,fipr<|żyny,‘* Sie uczestniczyła ona jednak w więk
szych akcjach zaczepnych czy obronnych.w Ten san autor w swym arty - 
kule “Regionalne i lojalne organizacje konspiracyjne na Pomorzu i Ku
jawach ...ł* zamieszczonym w zbiorze materiałów z sesji w ioruniu w 
dniach 27-28 września 19S9 r. pisze: l’ Drugą informacją o tej orga - 
rizacji /legia Orła Małego/ jest pismo grudziądzkiego gestapo z mar
ca 1342 r. jako odpowiedź na pisao R£HA, sugerujące, że sprawcy zaaa- 
chów bombowych dokonanych w lutya 1942 r. pochodzą z powiatu brodnic
kiego , że mogła tego dokonać działająca w rejonie brodnickim grupa 
legia orła Białego 5

Czy i kiedy, w jakiej ilości i w jaki sposób przygotowane, w ino
wrocławskiej konspiracyjne j rusznikarni, do cmortowŁnia broni eleaenty 
były przekazywane partyzanckie ugrupowaniom w rejonie Brodnicy. Fa te 
pytania niestety jeszcze odpowiedzi udzielić nie można.

Poza tym członkovie rekcji włóczyńskiego px**eprowaczali indywi - 
dualnie akty sabotażowe. Balcerowski wraz z elektrykiem Mrczińskim 
tak skonstruowali ostrzegawcze swiattó. dla samolotów na najwyższym95



punkcie Inowrocławia /wieża kościoła ZHMP / # że sygnały świetlne ga
sły i zaświecały się w najmniej oczekiwanej chwili.

i Samolotom remontowany® w warsztatach naprawczych na lotniska w 
latkowie sdarzało się dość często* że przy lądowania nie otwierały się 
podwozia. Pracował przy nich Włóczyński z grupą Polaków* Przez nasy — 
panie do łożysk popiołu nie działał generator prądu zmiennego. Tego 
typu przykłady nożna by nnożyć* *

Hie sposób poninąć wysokich walorów noralnych osób należących do 
f wyżej omawianej grupy* Władysław Falkowski i Michał Włóczyński zosta

li aresztowani* Pierwszy z nich zginął w Babikowie 22 kwietnia 1944r.* 
drugi doczekał końca wojny w obozie koncentracyjny® w Buchenwaldzie. 
Zmarł wkrótce po wyzwoleniu obozu przez aliantów*

Cbaj nusieli przejść okrutne śledztwo i przesłuchania w obozie na 
Błoniach* Bie zdradzili jednak pozostałych członków z sabotażowych 
akcji. Balcerowski z kolei zaopiekował się rodzinami aresztowanych* 
Zbierał na ich rzecz składki pieniężne wśród kolegów* organizował 
żywność. Cpieka ta trwała aż do przeprowadzenia się rodziny Falkows
kiego do Poznania*

Przedstawiliśmy działalność jednej sekcji 10W podokręgu "Ruina" 
na terenie niasta* Było znacznie więcej. Miały charakter albo spe - 
cjalistyczny, w których dobierano ludzi o podobnych umiejętnościach, 
albo profil środowiskowy - z jednego na przykład zakładu pracy. I tak 
istniały sekcje HOW na węźle kolejowym, w koszarach* na "Salinie" itp. 
Wszystkie one głównie uprawiały sabotaż z wywiadem.

Były jednak dziedziny w działalności konspiracyjnej* które wyma - 
gały przedsięwzięć jednostkowych* Bo takich należał wywiad* Już ze 
względu na specyfikę* dziedzina ta jest nam mało znana* Znamy jednak 
charakter pracy kierownika tego wydziału przy sztabie N0« - Edmunda 
Hilcherta. Warto jednak nadmienić* że i jego żona - Salomea była za - 
angażowana w wywiadzie /informacji / organizacji. Pracowała jakomjncsą 
sprzątaczka pokoi w "Hotelu Francuskim" /róg ulicy Dworcowej i Grab
skiego/, które zamieszkiwali oficerowie Wehrmachtu* * czasie sp£zą -
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tania przeglądała dokumenty, zbierała informacje o jednostkach woj
skowych, skąd przybyły, gdzie miały być skierowane, czytała prywat - 
ną korespondencję oficerów itp. Podejrzana przez właścicielkę hotelu 

ir o tego rodzaju nadmierną ciekawość, została z pracy usunięta.
fi działalności inowrocławskich organizacji wojskowych zwraca uwa- 

pę duży aktywność kobiet* Jeszcze jednym przykładem na potwierdzenie 
tego zjawiska może być działalność Julii lykiel. Pracowała w Kowym 
Tomyślu w dużej firmie wikliniarsklej produkującej między innymi ko
sze do amunicji. 'Jej zadaniem było sporządzanie wykazu miejscowości,' X. . V i
do których kosze te b y 2 ] n p p b n n  wysyłane. Informacje przekazywała 
do firmy wikliniarsklej Różańskiego znajdującej się w Inowrocławiu 
przy ulicy Królowej Jadwigi. Wiadomości te pomagały ustalać, utaj - 
niane często przez Hiemców, zakłady produkcyjne pociski*

Ważny® punktem kontaktowym w działalności zdobywania eennych wia
domości dla podokręgu "Ruina* była mleczarnia Jaucha przy ulicy An - 
drzeja. Być może, że stanowiła ona ważny punkt łączności miasta z 
powiatem. Tutaj przecież codziennie zwożono mleko, a mleczarze peł
nili często funkcje łączników*

rf powiecie ROW rozwijała ożywioną działalność nie w mniejszym 
stopniu niż w Inowrocławiu* Jeżeli poółnocno-wschodnia część powiatu 
z Gniewkowem znajdowała się w znacznej mierze pod wpływem PZP, to po- 
łudniowo-wschodnia z Kruszwicą i zachodnia z Pakością były w zasadzie 
opanowane przez IOW.

4 znacznej mierze potwierdza to rozumowanie fakt, że wielu człon
ków KOI pochodziło właśnie z tych terenów. Pewne potwierdzenie ta - 
klej hipotezy daje też relacja Antoniego Marciniaka ps."Jeleń" do
wódcy grupy konspiracyjnej BO# pod kryptonimem "Zagople”.

Antoni Marciniak pochodzi z Tarnowa wsi opodal Kruszwicy. Kampa
nię wrześniową odbył w 62 pp /stacjonującym w Bydgoszczy/ w stopniu 
plutonowego. Ranny w bitwie pod Brochowem, przebywał w szpitalu polo- 
wym w Modlinie, następnie w obozach jenieckich IB i XXI. Zwolniony 
ze wzglęśu na stan zdrowia i wyuczony zawód rolnika, w połowie 1941 
roku wrócił do Tamowa, gdzie wkrótce zwerbowany został do MCM 197
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z&przyslężony przez Maksymiliana iangowskiego - nauczyciela jednej 
ze szkół w Kruszwicy*

Grupa o kryptonimie "zagople" wchodziła w skład batalionu chor. 
Pr, Badyny. Swoim zasięgiem terytorialny* obejmowała wpie po wschód- 
niej stronie Gopła: Popowo, Jolę Wapowską, Wróble, Piecki, Piaski, Ba- 
choree, Gocanowo, Głębokie, Racice aft po Chełmce, Zadaniem Marcialaka 
było tworzenie nowych "trójek”- sekcją oraz szkolenie wojskowe na po
ziomie drużyn i plutonów.

Spośród podkomendnych Marciniak zapamiętał nazwiska: Sawickiego, 
Tawrdowskiego i Malinowskiego, tfozyscy wymienieni pochodzili z Tamo - 
wa, Malinowski - mleczarz był łącznikiem między grupą ”2agopleH a 
Kruszwicą, nauczyciel M. łangowski między Kruszwicą a Inowrocławiem. 
Natomiast łącznikiem na szczeblu Okręgu między Inowrocławiem a Poz - 
naniem mógł być według Marciniaka mieszkaniec Kruszwicy Hapoleżn 
Billert - absolwent Gimnazjum J. Kasprowicza z roku szkolnego 1935/36.

Marciniak sam od zwerbowanych do sekcji kandydatów fprzysięgi nie 
odbierał, W tym celu przyjeżdżał ktoś z Inowrocławia, którego nazwis
ka komendant grupy "Zagople" nie znał. Zapamiętał natomiast, że przy
sięga odbywała się w warunkach polowych, Teren zamaskowany - etofi* 
kopce, szopy. Miejsca zakrzewione lub zadrzewione.

KOntakty z sekcjami utrzymywał według ściśle określonych reguł 
konspiracyjnych - najczęściej w Kruszwicy na placu skupu, gdzie spo
tykali się jako dostawcy produktów warzywno-ogrodniczych.

tfedłuf tejże relacji, prawdopodobnie na terenie działania grupy

”Zagople” Istniała radiostacja. Ki* wiadomo czy nadawczo-odbiorcza, 
czy tylko nasłuchowa. Była doskonale zamaskowana w rejonie jeziora 
r**eBXŻ**±* lunin położonego na północ o około 1 ,5 km od Gocanowa. 
Gęste zarośla otaczające jezioro 1 odległość około 250 m od szosy 
Gocanowo-Kru. zwlca stanowiły dogodne warunki dla konspiracyjnej pra
cy radiostacji. Grupa "Zagople* nie była organizacyjnie z tą stacją 
związana.

afażną, choć *ało nam znaną funkcję w KO* na terenie Kruszwicy 
musiał pełnić Kazimierz Skoblewski, Również, jak łangowskl, miejsc o-99



wy nauczyciel.
la osobę Skoblewekiego zwraca uwagę fakt, te był on bliskim 

współpracownikiem kaniowskiego / i on a łangowskiego była siostrą 
Frommholza /, jak i sprawa nieznanej nam z nazwiska nauczycielki 
z Kruszwicy. W okresie okupacji przyjęła obywatelstwo niemieckie i 
wyjechała do Hzeszy. Po zakończeniu działań wojennych, już w 1945r.■ 
wróciła do kruszwicy i podjęła pracę w dawnej ezkole* co zbulwerso- 
wało miejscowe społeczeństwo. Protesty stawały się coraz gwałtów - 
niejsze. Wtedy to Skoblewski publicznie oświadczył, iż nauczycielka 
ta była członkiem tajnej organizacji wojskowej i na polecenie tejże 
organizacji podpisała volkslistę. Wyjechała następnie do Niemiec* 
by realizować zadania jej przez organizację zlecone. Po tych wy - 
jaśnieniach protesty ucichły. Jaką funkcję pełnił Skoblewski w Orga
nizacji - na to pytanie niestety brak odpowiedzi.

Prężnym ośrodkiem działalności HOW w powiecie była Pakość x na
leżąca do podokręgu "Ruina". Tutaj znajdował się bowiem purkt kontlk 
taktowy między Okręgiem Sr 3 - łódź, a pod okręgiem "Ruina" - Ino
wrocław.

Po aresztowaniach* jakie miały miejsce w Poznaniu i Toruniu w 
okresie od listopada 1940 r. do września 1941 r., inowrocławski BOaf, 
który ich uniknął* nawiązał łączność z Okręgiem Łódź. komendant te- 
gp Okręgu Marian Kwiatkowski oraz dwaj jego wysłannicy - mjr "Wiktor" 
/ O /  i Dzierżyński kilkakrotnie wizytowali podokręg "Ruina". Ich 
miejscem spotkania była właśnie Pakość. Tam spotykali się z Fromm- 
holzem i Oczachowskim. Nie znany adresu lokalu kontaktowego.

Kwiatkowski w tym czasie pełnił też zastępczo obowiązki komen
danta Ckręfu Nr 9 - Poznań. To on właśnie wprowadził J. Prommholza 
w środowisko poznańskie* którego furkę ję konerdanta Okręgu przejął 
tenże w połowie 1942 roku.

W tym samym czasie na szczeblu centralnym trwały rozmowy na te
mat scalenia ROW s ZWZ-AK. Wyglądało na to* że zostaną one uwień — 
czone sukcesem.
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Potwierdzał to radiogram gen. Roweckiego do Centrali z a, 2^ listo - 
pada 1942 roku, w który* czytamy: " Kwadrat /kryptonim SR - przypis 
aktorów/ podporządkował »i swą organizację *ojekową. Dnia 4.XI za - 
przysisgłerr ich komendanta / płk Józef Rokicki ps. “Karol1' /,' a 19.11 
zoetali zaprzyai^żsni ich komendanci Okręgów. Pale*a akcja scalania 
w toku."

ąi *•:
7 materiałów ~T, Sowaka wynika, że nie tylko nia wszyscy komendan-

i-.-,*» \ V - • r  c - j • . ’■'■•■. •■;>. * ■ ii,-, .j , < • .. m .
: 1 - 'v> •• -■/%

ci ■Ckccffów, ale ''również niektórzy członkowie ZG - NCV nie podporze- 
elkowaIi si= idei eca3 calowej. Bo otc w kwietniu 1$43 roku Fromaholz 
zostsł «5A?cw*ny p.o. Ueiegata Rządu ale Okręgu łielkopoleki przyj- 
rujac nowv pasnaonim "Górnik^. Ceremonia noiain^cyjna odbyła się w 
ob^croŁ-ci prezesa ZG Stronnictwa Narodowego - Stefana Saciia, członka 
Cer.tr.*3nero Se+?bu SC# - rfłedyeława Jaworskiego i komendanta Okręgu 
£5dź - Mariana Kwiatkowskiego.

R/ć może, że melcunek gen. Roweckiego ao Centrali z 24 listopa - 
da 1942 r. o zaprzysiężeniu komendantów Okręgów dotyczył wyłącznie 
terenów 00. >'a tsw. Ziemiacn Zachodnich akcja scaleniowa przebiega - 
ła znacnnie oporniej i właściwi* nie została zakończona.

Frommholz ufcraynywał do£ó eciały kontakt z Suchą i Jaworskia. Z 
materiałów zebranych przez •!?. Kowa<a wynika, że rozmawiał z nimi kil
kakrotnie. *i rezultacie przyjął postawę zdecydowanie nieprzychylną 
połączeniu aię tfOW z ZWZ - AK.

Ze wapojar ifcil Marciniaka /ko*aend. grupy nZagoplen/ dowiadzjeray się 
że lata# 194v r. otraynał polecenie, by po eeansie filmowym w kinie 
** słońce" / flo kina mogli ucz^saciiać tyijco Ciency, dla Polaków spora- 
d.ycy.nio wyświetlano .filmy propagandowe/ w określonym dniu spotkał się 
przed kincai z łącanikieci.

Do apotkaaia doszło ns. ulicy jCrólowej Jadwigi. iąc*nik przekazał 
etu hasło, które miał wypowiedzieć podczas mijania na tej aa»ej ulicy 
wskazanego człowieka. Po uzyskaniu odzewu nie wolno było się zatrzy
mywać, chodziło bowien tylko o wzajemne rozpoznanie się na wypadek 
ewentualnych kolejnych kontaktów.
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Jeszcze tego samego dnia, przy udziale tego samego łącznika do
szło do ponownego spotkania, ale jut przy ulicy Świętokrzyskiej* s

grupy "Zagople*. Głównie chodziło o utrzymanie stanu grupy i pozosta
nie w tej 3asiej organizacji wojskowej* nie uleganiu namowom zmiany 
organizacji. ,

Nasuwa się w związku z ty® epizodem myśl, że Frommholzowi sra sia
ło bardzo zależeć* by nie doszło do przechodzenia luźnych grup bojo
wych z NOW do AK /PZP /# co miało miejsce w szeregach PAP.

Dla komendanta podokręgu "Ruina* musiał być to problem bardzo 
ważny, skoro osobiście przeprowadzał rozmowy z komendantami poszczę-* 
gólnych grup.

Tak zdecydowanej opozycji wobec przeprowadzanej przez KG-Armil 
Krajowej akcji scalania organizacji bojowych na terenie kraju nie 
prezentował Oczachowski.

Gczachowski odbył kilka rozmów z Dziubą i Sadowskim. Miejscem 
ich spotkań był cmentarz parafii Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny /Matki Boskiej/ przy ulicy Cmentarnej. Tam w pobliżu grobowca 
lachowskich prowadzone rozmowy na temat podporządkowania się NOW 
dowództwu obwodu AK w Inowrocławiu, aeaług Oczachowskiego* trudniej 
przebiegały rozmowy z samym komendantem obwodu - A. Dziubą. Znacznie 
łatwiej dochodziło do osiągnięcia porozumienia z Badowskim.

Z wypowiedzi Oczachowskiego można wyciągnąć wniosek, że zasadni
czą trudność w porozumieriu obu stron powodowała różnica poglądów do
tycząca podporządkowania się wspólnemu dowództwu, dyc może chodziło o 
skompletowanie sztabu na szczeblu lokalnym* Szczegółów tych rozmów 
nie znamy. Kie wiadomo te i; czy o tych pertraktacjach Oczachowskiego 
z komendantem i jego zastępcą obwodu AK Inowrocław wiedział Prom - 
holz. A powinien, bo przecież Oczachowski by i jego podwładnym. Dalej* 
czy Prommholz wiedział^ że oczachowski spotykał się z prezesem Rady 
Kaczelnej TOW "Gryf Pomorski" ks. płk. Józefem *ryczą. Miały to być 
rozmowy bardzo pożyteczne.

Prommholzem. Omawiano krótko sprawy organizacyjne dotyczące samej
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Mjr A. Cczchowski był więc zdecydowanym zwolennikiem połączenia 
organizacji wojskowych w jeden zbrojny organizm skąpiony v*okół Naro
dowych Sii Zbrojnych, czego nie można powiedzieć o postawie samego 
J. Frommholza. Z powyższych rozważań nasuwa się wniosek, że w NOW 
/ a może i w innych tajnych organizacjach wojskowych ri. terenie kra
ju / wyodrębnić można dwa jakoby pioęy: polityczny i wojskowy. Poli
tyczny zabiegał o zachowanie-własnej tożsamości, zdecydowanie przeciw
stawiał; się scalaniu, zjednoczeniu sił, zaś wojskowy dążył do ich po
łączenia.

Jak już wspomnieliśmy, punktem kontaktowym komendanta wojskowe - 
go NOW - podokręgu "Ruina" był grobowiec na cmentarzu parafii ZKMP. 
^utaj przeprowadzał rozmowy z A. rziuba i Br. Sadowskim, tutaj od - 
bywał również odprawy z dowódcami batalionów - Wojciechem Kwaśniews
kim i Franciszkiem Badyną: przekazywał im instrukcje, rozkazy i przyj
mował meldunki.

Natomiast sprawy kwatermistrzowskie z Aleksandrem Nyklewskira oma
wiał na szosie toruńskiej - na odcinku między Inowrocławiem a wsią 
Ilłcpot. Rozmowy te dotyczyły głównie kwestii wyżywienia i uzbrojenia 
oddziałów na wypadek akcji zbrojnej.

Innym punktem kontaktowym inowrocławskiej NGa' było mieszkanie 
rodziców "Jastrzębca" i Gniewkowskich / nazwisko szwagra ^Czachowskie
go/ p/. zy ulicy Marcinkowskiego ./ dom już nic istnieje /. Scotkania 
odbywały się pod pozorem rodzinnych i przyjacielskich wizyt. Dla ka- 
TTzfizTTtt muflażu uczestnicy konspiracyjnej narady przychodzili z żo
nami i dziećmi w czasie obrad stale przebywającyrai w innym mieszkal
nym pomieszczeniu. Na zewnątrz rozstawione było ubezpieczenie.

Tak daleko posunięta ostrożność b3ł-ła konieczna ze vzp:lęiu na sto
nowany przez hitlerowców niesDctykany terror. Polaków obowiązywało wy
dane zarządzenie zabraniając© spotykania się w granach więkor^ych niż 
trzyosobowe. Jitąd spotkania Frommholza z dowódcami grur, wojskowych po
jedynczo, Gczachowskiego z podwładnymi przy mogiłach. Do zakonspiro - 
wanych spotkań wykorzystywano również zbiorowiska ludzkie, jak. po —103
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grzeby, targi, chór kościelny w czasie nabożeństwa itp.
Tajne organizacje wojskowe na terenie Ziem Zachodnich dotkliwie

tym brakom, organizowały tajne szkoły oficerskie na wzór przedwojen
nych podchorążówek, rodokręg nRuina " powołał taką szkołę w Pakości,

sklej szkole NGW w Ostrowie Wielkopolskim. Komendantem tej podchorą
żówki był Bolesław Krawiec /spokrewniony z Edwardem Serwańskim - de
legatem RP na Ziemie Zachodnie/. Z uwagi nato, że do Ostrowa tflkp 
nie dotarł z warszawy vryznaczony oficer na przewodniczącego komisji 
egzaminacyjnej, zwrócono się o zastąpienie go do Oczachowskiego.

Przed wyjazdem Oczachowski musiał skontaktować się z Genowefą 
Jaworską - przedwojenną nauczycielką, która w czasie okupacji nie
mieckiej pracowała v urzędzie gminy Jaksiee. W konspiracji była jed
ną z organizatorek Wojskowej Służby Kobiet /tfSK/ w Inowrocławiu. Ona 
właśnie zabezpieczała członków inowrocławskich organizacji w odpo - 
więdnie dokumenty i pieniądze na konspiracyjny wyjazd. Ta właśnie 
drogą Oczacnowski otrzymał pozwolenie na opuszczenie mjaeta. Panuje 
przekonanie, że Jaworska działała na mocy porozumienia NOtf z komen
dą obwodu PZP Inowrocław i W3K.

Oczaehowski cotarł bezpiecznie do Ostrowa WJ.KP, gdzie pod jego 
przev/odnictwem odbywały się promocje dla ośmiu podchorążych.

Pikanterii przeprowadzanemu egzaminowi dodawał fakt, że odbywał 
sir w posesji sąsiadującej z siedzjbą miejscowego gestapo, w miesz - 
Kaniu zajmowanym przez rclznę, która na polecenie organizacji przy - 
jęła obywatelstwo niemieckie.

Stronnictwo naroi. o <e, na ziemiach dawnego zaboru pruskiego, po - 
pularne było nie tyl^o wśród dojrzałej części społeczeństwa, ale i 
wśród młodzieży. Z materiałów pozyskanych od T. Nowaka wynika, że w 
latach trzydziestych na terenie męskiego Gimnazjum i Liceum im* Jana

odczuwały niedostatek kadry oficerskiej. JJOW, w celu zapobieżenia

Jakie były jej losy nie wiemy. doszło też nigdy do pierwszej pro
mocji oficerów- w tej ^skole.

Natomiast w lipcu 1943 roku odbył się końeówy egzamin w oficer-

104



Kasprowicza istniała tajna organizacja młodzieżowa - Narodowa Orga - 
nizacja Gimnazjalna "NGGA". Młodzież tego ugrupowania studiowała pis
ma Romana Dmowskiego, którego uważała za "Duchowego Wodza Narodu" W 
poglądach tej młodzieży dominowała idea wielkiej Polski Narodowo - 
Katolickiej. Być może, że duchowym przywódcą młodych narodowców z 
gimnazjum inowrocławskiego był ulubieniec młodzieży - ks. pref. Wła
dysław Demski. Z poehOazenia ftarmińczyk. Był jednym z założycieli 
Związku Polaków w Prusach Wschodnich. Jako członek .armińskiej Rady 
ludowej, po plebiscycie musiał opuścić rodzinne strony, W inowroc - 
ławskim gimnazjum męskim w latach 1324-1959 wykładał języki klasycz
ne. Zginął eiriercią męczeńską w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen 
30 maja 1940 r.

Spośród grona proferors^iegc właśnie ks. Bemekismu mógł być naj
bliższy narodowo-katolicki jaki głosiła Karol. Demokr.

Według informacji Tś Nowaka członkowie tajhej Narodowej Organiza
cji Gimnazjalnej przy męeiim Gimnazjum i liceum im. J, Kasprowicza w 
Inowrocławiu w okresie od października 1935 dc czerwca 1939 redago - 
wali własne czasopismo pt. "Nad Poziomy". »/ sunie v-ys zło 9 minerów 
pisma o narodowym zabarwieniu ideologicznym.

W numerze 8 z maja 1939 roku nHad Poziomy" infornujc, że vr maju 
odbędzie się uroczyste otwarcie Krótkofalowej stacji szkolnej na - 
dawczo-odbiorcze j o sygnale ^RA-Inowrocław SP-̂ Bl - 3KK, fal.?. 40m. 
Równocześnie komunikat informuje, że uczeń klasy maturalnej - Bro
nisław Poliwka /kolega klasowy KI. Kwiatkowckisgo, Wł. Barciniaka*leo- 
polda Wożniaka./ uzyskał za pomocą tej stacji połączenie ze Szwecją.

Jeanym z redaktorów czasopisma "Nad Fczicmy " był Henryk Cliszew- 
ski, również uczeń tej samej klasy cc wyżej wymienieni.

Z informacji udzielonej przez J. Frommhclza T. Nowakowi v 1975 r. 
wynika, że członkowie organizacji "NOGA" wcześnie odnaleźli drogę do 
KOw tworząc młoazieżowy zespók pod nazwą "Czata". w o -

"latem 1940 roku w Inowrocławiu strażnik "Czaty" - czytamy *nonfc 
świadczeniu Prommholza z d. 1 czerwca 1975 r. - należący do taj-
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nej przedwojennej Narodowej Organizacji Gimnazjalnej /KOGA/ został 
zwerbowany p*zez swego starszego kolegę, maturzystę 1939 r,, Władys
ław? Marciniak0 do organizacji konspiracyjnej "Srtaż Polska”.

"Czata" - czytamy dalej w oświadczeniu - była częścią II oddzia
łu Barowej Organizacji /'ojskowej /HOW/. Do jej zadań należała obser
wacja lokali zebrań kontaktowych, adresowych oraz zbieranie infor -■ • . V
mocji o poglądach społecznych i politycznych, ©^nastrojach okupacyj
nych, o stosunku do poszczególnych organizacji podziemnych i o celo
wości ich działania, o kierunkach infiltracji tajnych gazetek oraz 
rejestrowanie orćb, które z tytułu zatrudnienia posiadały stałe prse- 
r>ustki na poruszanie się na obszarze "Kraju Warty" lub jego części 
koleją, samochodem, rowerem, pieszo / w poznaiskiem Polacy musieli 
mieć przepustkę na poruszanie się ze wsi do wsi/,"

Z dalszej treści cytowanego wyżej oświadczenia J, Proramholsa wy
nika, że zwerbowany do Straży Polskiej członek "Czaty" oraz inni 
skierowani do rozpoznania "SP" złożyli po pewnym czasie meldunki o- 
kreślające dokładnie cele i zadania oraz środowisko ".Straży Polskiej 

Temat ten jednak ^ostanie, ze względu na późniejsze ścisłe powią
zanie z SStraży Polskiej" z Szarymi Szeregami, zostanie omówiony w 
rozdział'* "Szare Szeregi v Tnowrocł wiu"

Inwigilacja "Straży Polskiej" przez "Czatę" musiała być jednak 
pozytywna, skcrc z dalszej części oświadczenia dowiadujemy się, że 
4 grudnia 1940 roku doszło do spotkania Frommholza z vł, Marciniakiem 
J. ?r-oi5Pholr pełnił wówczas funkcję łącznika komendy podokręgu KOW 
Inowrocław pod kryptonimem "Ruina", Wystąpił wtedy pod pseudonimem 
"Swiętobćr". Na tym spotkaniu określoho wyraźni? , że "Straż Polska" 
będzie organizacją samodzielną, działajacą na obszarze pow. Inowroc
ław, T^Cfilno i Szubin, że brdzie rozwijać działalność samokształce
niową w ki^i^mku społeczno-politycznym i wojskowym.

Oficjalnie jednak "Straż Poloka" nie została wcielona do pod - 
ziemnego wojska polskiego organizowanego przez HOW. Tak było do poło
wy 1941 roku odkąd losy "SP" związane zostały z Szarymi Szeregami,106



połowie 1S41 roku "Straż Polska ", licząca wówczas 7/8 człon
ków, na podstawie wzajemnych uzgodnień mięazy Wł. Marciniakiem a Ma
rianem kry s żakiem /Harcerz I LŁ im, Ks. J. Poniatowskiego/, weszła 
w skład Szarych Szeregów tflkp. Chorągwi Ul "Przemysław" w Poznaniu.

Pierwszymi członkami inowrocławskiej grupy Szarych Szeregów byli: 
nvł. Marciniak, Maksymilian lozyński,.Cze&ław Głodek, Jr.n link, Teo
dor Lewanaowaki, Sbigniew Matuszkiewicz, Florian Lipiński. Z wymię - 
nionych w “Czacie1’ zaangażowany mógł być: Teodor Lewandowski, Zbig
niew Matuszewski i Plorian lipiński /krewny Oezachowskiego/.

każdym razie z całą pewnością możemy sxwierdzic, że w “Czacie" 
pisy NCW podokręgu "PoiimJ1 azi^-łali młodzi ludzie werbowani przez 
Floriana lipińskiego /łącznika w ftOr* ao dyspozycji Frommholza i ko
mendanta wojakowego w JNOń Oczchowskiego/. według Elżbiety Jadwigi 
Prusak z d. Stachowiak lipiński dysponował grupą składającą się z 
ok. 15 członków zorganizowanych w sekcjach, /byli w składzie grupy 
szturmowej Szarych Szeregów w Inowrocławiu/

taydaje się bardzo prawdopodobne, ze owym strażnikiem ‘'Czaty11 a 
młodszym kolegą gimnazjalnym Marciniaka, którego tenże werbował do 
“Straży Polskiej", był Teodor Lewandowski. Hipotezę tę potwierdza o- 
świadczenie Edmunda Tylocńa, jego szkolnego kolegi. Cbaj we wrześniu 
1959 roku ukończyli III klasę gimnzjum męskiego im. J. Kasprowicza w 
Inowrocławiu.

T. Lewandowski już w 1940 r. zorganizował konspiracyjną grupę mło
dzieżową, w skład której wchodzili: Tadeusz ttowak, Edmund Rządkowski, 
bracia Henryk i Edmund Tylochowie. *raz z Lewandowskim stanowili ty - 
pową konspiracyjną r,piątkęłi. Syła to piątka związana z Stronnictwem 
inarodowym. Spoticania odbywały się w naeszkaniu T. Lewandowskiego przy 
ulicy św. Mikołaja nr2, a przeumiotem zajęć zespołu były studia pism 
R. .Dmowskiego.

T.Lewandowski pełnił funkcję kierownika grupy i już wtedy wykazy
wał świetną orientację w znajomości poglądów narodowców. Musiał więc 
z nimi zapoznać się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, co wska-107



aywałoby na jego przynależność do tajnej organizacji NOGA.
Kolegom z grupy nie określił organizacji ani pod względem poli - 

tycznym ani wojskowym. Tym bardziej jej nazwy czy kryptonim. Nie ule
gało jednak wątpliwości, że sari utrzymywał kontakty z jakimś kiero - 
wnictwem. Na przełomie 1942/43 roku Ed. Tyloch poddawany był próbom 
werbowania go przez Springera do £ZP-AK. 0 tym fakcie powiadomił Teo
dora Lewandowskiego podczas jednego z kolejnych spotkań grupy*.Ten. 
opuścił zebranych na 15-20 minut, a po powrocie oświadczył, że ma 
5P«xsifk pozwolenie na wejście Tylocha do PZP-AK i zobowiązał go do 
obserwowania tej organizacji i informowania go o swych spostrzeże - 
niach.

Takie zadanie wchodziło w zakres kompetencji "Czaty” będącej 
częścią II oddziału /wywiad i informacja/ NOW. właśnie tu mogła się 
kryć młodzieżowa działalność jako składowa część tego oddziału zaj
mującego się wojskowym wywiadem i kontrwywiadem kierowanym przez 
Ed. Micherta i A. £rsxss Kranza.

Inny punkt szkoleniowy znajdował się w mieszkaniu Henryka Misza,
V< tajnych kompletach uczestniczyli tu: Kazimierz i Zdzisław Bal - 
cerowscy, Jacek Janicki, Kusik, Budzyński i bracia Krzymińscy. Z uwa
gi na uczestnictwo w grupie Kazimierza Balcercwskiego czynnego kon
spiratora w KOW /sekcja ‘Yłoczynckiego/ można założyć, że pozostali 
uczestnicy szkolenia tworzyli jakoby zaplecze ftOW. Jednak zespół 
ten rozpadł się w 1942 roku, gdyż H. Misza wywieziono na roboty przy
musowe do Rzeszy.

Również T. Mrfefcijrlducpapc Lewandowski ps. ^Urbański*1 w pierwszej 
połowie 1943 roku transportem zorganizowanym przez miejscowy Arbeits- 
amt /Urząd Pracy/ wyjechał do Poznania. liście /Poznań 1.V.1943/ 
adresowanym do Kątki informuje, że jest jeszcze w tzw. obozie przj- 
ściowym, skąd po pewnym przeszkoleniu kieruje się ludzi do
fabryk w Kraju Warty. Lewandowski skierowany zontał do zakładów prze
mysłu wojennego w Krzesinach pod Poznaniem. Sytuację tę miała wyko - 
rzystać NOW, wyznaczając mu funkcję łącznika między Poznaniem a108



Iaowr oc łe wi en .
T. Lewandowskiego aresztowało gestapo w listopadzie 1943 r.# a 

wiec w okresie "wielkiej wpadki” w Inowrocławiu. Ryć może, że właśnie 
w związku % pełnieniem tej funkcji. Zginął 21 czerwca 1944 roku w Ża- 
bikowte.

Natomiast łącznikiem między grupff młodzieżową NCn /"Czata"/ a 
pionem wojskowym crganiżadji, soitlej jej Komendantom na laiasto i 
powiat, był Leopold wodniak, i-eopold pod koniec 1939 r. w^-wieziony 
został na przymusowe roboty rolne do gospodarza za Piłę, skąd v/ ro
ku 1942 uciekł i wrócił do.Inowrocławia ukrywając się u wujostwa w 
okolicy aikorowa. i-o pewuyia czasie rozpoczął pracą w Wasser\;irtsKioi- 
schaftsamcie /Urząa Gospodarki wodnej/ v Inowrocławiu. t: 1944 roku 
/brak dokładniejszej datyl/pracowak już we włocławku w tej oamej 
firmie co w Inowrocławiu.

stronnictwo i<tarodow'u uużo uwagi poświęcało pracy z młodzieżą, 
stosowało różne formy pracy z nią. Toteż posiadało wśród młodych 
wielu zwolenników. Tak też było w Inowrocławiu. •‘Orlęta" miały swo
je Koła przy większyen zaKiadacii pracy. wiejsKi ośrodek znajdował 
się przy ulicy 6 utyuznia.

Również J. Prommiiolz otaczał młodzież uużą xroską. i.aw organi - 
zował liczne tajne ^omplcty nauczania, zbierał lekturę. • azyscy nie
mal członkowie AuJ podojcrę^u ,;Ro.ina", którzy posiadali oapowiednie 
wykształcenie, udzielali lekcji ua tajnych kompletach. 0 -.gani kowano 
nawet w miarę możliwości ćwiczenia sportowe, gry i zabawy, młodzi lu
dzie skupiali £ię wokół drużyn piiKi nożnej i -wicze, prowadzonych 
przez iia. Matuszewskiego. « rezultacie w spisać u maturzystów ir<vsVie- 
go Liceum i Gimnazjum J. kasprowicza w Inowrocławiu pierwszych lat 
powojennych znajdujemy wiele nazwisk uczestników tajnycn kompletów 
nauczania z okresu okupacji.

Jesień 1943 roku okazała się tragiczna nie; tylko dla PAP PZP-AK

obwodu Inowrocław. Rozbita również została NON poaokręg "Ruina”#
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aresztowaniem 26 października 1943 roku J* Prommholza dowódcy po« 
znarlskiego okręgu KG W /okręg nr 9/, wkrótce uwieziono c§tły sztab pod
okręgu: chor. Kwaśniewskiego - dowódcy I batalionu na miasto, chor,
Fr, Badynę - dowódcę II batalionu na powiat inowrocławski, inż, Ld, 
Eilcherta i A. Kranza - kierowników oddziału II /wywiad i informacja/, 
lekarza Izydora Sobeckiego - dowódPcę koirpanii sanit; mej, f»leksandra 
Miklaszewskiego - dowódcy IV oddziału /kwatermistrzostwo/, z oddzia
łu V /łączność# jego dowądcę Kośmickiego oraz mjr, emerytowanego 

Trocholepszego. słowem - cały sztab podoicręgu, za wyjątkiem komendan
ta wojskowego mjr. /-.I. Gczachowskiego i łączniczki rlżbiety Stachowiak, 
/aresztowana dopiero w styczniu 1945 roku/.

Faktycznie więc KG./ podokręg "Ruina" przestał istnieć, gdyż roz - 
bita zoptała cała jego struktura organizacyjna, i nie tylko, sumie 
bowiem aresztowano kilkadziesiąt osób. Między innymi publicystę, u- 
czectnika kampanii wrześniowej w stopniu dowódcy plutonu 59 pp - Be
nedykta. .itolda Deglera. .. litach okupacji zatrudnionego w charakte - 
rze robotnika w zakładach zbożowych w ivruszwicy. Degler, jako człcnek 
I'C.. - placówki kruszwickiej musiał byc bliskim w hierarchii KC« ~kc- 
blewskiemu i łanrowskiemu również aresztów anymi. Jo więcej, Edmund
1 ikołajczak w charakterystyce sylwetki Deglera zamieszczonej v; "Ino- 
wrocł.: wskin łowniku Biograficznym" T.1 określa go mianem /spółpra - 
cownika J, ?rommholza. Deglera aresztowano 1 listopada 19Aj r.

Jzłon rowie KG./, jak i aresztowani innych organizacji wojsko ych 
z tereru T nc wrocłć .i", ra okres śledztwa osadzeni sostali cco io na 
•łoriach. Traktowano ich jednak szczególnie bezwzględnie, skoro umie
szczono w celach karcera obozowego,

rormholzowi udało się przeżyć ten koszmar tylżio dlatego, że kon
sekwentnie symulc.ał utracenie w*czasie śledztwa /tcrtur/ mowy i słu
chu. ‘.oncekwentnie, bo do końca wojny. Z obozu na Błoniach w Ino - 
wrocła-iu przewieziono aresztowanych do sławnego Fortu VII w oznaniu,
C‘
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bikowa, obozu pod oznaniera. Ostatnia grupa więźniów politycznych 
opuścił*? Fort VII ?.7 kwietnia, ic^nio^ie obu grup ulokowani :iCotali 
.. Babikowie w barakach H, J, Ł i I w specjalnie wydzielonym sektorze.

Z i-o znania po zakorczonyra śledztwie i wydaniu wyroków więźniów 
kierowano do obozów koncentracyjnych Gross-itosen i Mauthausen, a ko- 
biety do Kavensbruck.

lależy spodziewać si^, że materiały wscomnienicwe J. nrommholza 
zdeoonorfane w "Ossolineum” we „rocławiu poazrzą naszą wiedzy o dzia
łał r.o&c i NO.v podokręru "Ruina" na terenie Inowrocławia i po-., i atu w 
lotach 1959 - 1945.

i'cik -.ic(c poci i-roniec 1943 roku tajne orf• nizacje wojskowe zostały 
w Ir o wrocławiu rozbite. Rozbite ale rjie zlikwidowane. L tym jednak 
później.
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O ZNACZENIA

SALE ZAŁOGI OBOZOWEJ

K U C H N IA

U M YW A LN IE

OARAK MIRSKI ( 6 SAL)
WIEŻYCZKI WARTOWNICZE 
WARSZTATY
REWIR OfSOZOWY (IZUA CHORYCH) 
ISA RAK KOMECY (S SALE)
KARCER C&CEl)
(MURA KOMENDANTA I GESTAPO 
IWDKA WARTOWNICZA 
PLAC APELOWY

P A M IĘ C IO W Y  P L A N  OBOZU „B Ł O N IE "  W  O P R A C O W A N IU  ALOJZEGO NOW ICKIEGO  
(S T A N . Z  PR Z E ŁO M U  19-14 I 1945 R.)

MIEJSCE ZBRODNI NIEMIECKICH.PLAN . OBOZU 
wZABIKOWlE

'. . . .  - . . J ” ; lMMElMANN5TH»lłe /OK«ąiEIC/ 1 cm = 20 rr>

M elo

sVi sAktC'* polityczny obozr: zemykały baraki ozra- 

ozore J i terami 9, J , K i 1. oddziel or <=> od -ozostałe? 

oz - 5'ci. "ho7’.) nłotem 7 d^utn k"1 o7ertepo.
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W okresie ed listopada 1943 r. do czerwca 1944 r. trudno mó
wić o zorganizowanej działalności, na terenie Inowrocławia i po
wiatu, tajnych organizacji wojskowych.

Gestapo aresztowało w ostatnim kwartale 1943 roku przywódców 
i członków sztabów obwodów i rejonów wszystkich trzech działają - 
cych natym terenie oiganizacji - PZP / kryptonim Armii Krajowej/, 
i£A£V-SOW. Dwie ostatnie nie odrodziły się “ już. Aresztowania nie 
tylk© dosięgły środowisk sztabowych, ale dotarły w głąb struktur 
organizacyjnych, do zwykłych szeregowych. Gi nieliczni, którzy u- 
niknęli aresztowali, musieli się ukrywać lub szukać azylu w szere
gach partyzanckich. Jak już wiemy, PZP jako obwód Inowrocław wcho
dził w tym ceasie w skład inspektoratu rejonowego Włocławek pod 
kryptonimem "Potas", w skład tegoż inspektoratu wchodziły jeszcze 
obwody: Aleksandrów iLujawski, uypin, Lipno i Mieszawa. oytuację w 
obwodzie "Pota3" charakteryzuje n lieldunek sytuacyjny Komendanta 
Okręgu Pomorze AK* z dnia 27. VI. 44r. A więc w pół roku po zakoń
czeniu właściwie przez gestapo akcji masowych aresztowań członków 
konspiracyjnych organizacji wojskowych, a ściślej likwidacji ich.
.v części meldunku dotyczącej sytuacji w inspektoracie "Acetylen " 
/Włocławek/ czytamy:

M ,i przeddzień inwazji na zachodzie nastąpiły aresztowania za
pobiegawcze i polityczne oraz wysiedlania. Aresztowano około 300 
osób, poza tya wysiedlano, specjalnie z wsi przyleśnych / 1 pociąg/. 
Praca na tym inspektoracie jest kompletnie zarwana, nie ma mowy o 
wszczęciu jakijkolwiek akcji - popłoch wśród miejscowej ludności do 
tego stopnia, że przebywający w terenie nasi ludzie musieli się u- 
krywać w zbożu i stogach. Jedynie w obecnej chwili we względnym po
rządku jest "Ałun". Tereny "Anilany” i "Antymonu" najmniej ucier - 
piały na południowych częściach i wszczęcie ponownej organizacji 
terenów najłatwiejsze byłoby z przyległycz terenów. « związku z po
wyższym podanś w czerwcu adresy są już nieaktualne."

Kryptonim "Ałun" to obwód Lipno, "Anilana“ - Włocławek a obwód
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Nieszawa krył się pod kryptonimem "Antymon”, rfśród obwodów inspek
toratu Włocławek, które “najmniej ucierpiały" w meldunku nie wy - 
mienia się Aleksandrowa Kujawskiego, Rypina i Inowrocławia, które 
uzupełniały liczbę obwodów wchodzących w skład inspektoratu " Ace- 
tylon*. Z tego './niosek, że właśnie te obwody, których meldunek -nie 
wymienia, poniosły największe straty, łoza tym liczba aresztowanych

V. ... T?T"' '/ 300 ^eób;>/ wydaje z±fx znaczni! zaniżona. Chyba, że dotyczy ona sa- 
mego tylko Włocławka, * samym tylko Inowrocławia według różnych do
tychczas ppracowanych publikacji liczbę aresztowanych członków PZP, 
IAP i F.Ow' określa się na ponad 200,

Sytuację tererową w "Żywicy" / inspektorat Toruń/ w meldunku 
z 27,TI. 1944 r, ppłk J. Pałubicki tak przedstawia: " Stan w tc-re - 
nach utrzymany, dalszych aresztowań nie było. Pracy cjawilowo wszcząć 
jeszcze nie możemy ze względu na utiaymaną w dalszym ciągu teitry w  
silną obserwację z 0-po. /Gestapo/1.'

fragment z tego meldunku zacytowaliśmy celowo, ponieważ w ty* 
okresie /połowu 1944 r./ Inowrocław, jako obwód, mógł być w skła — 
dsie inspektoratu rejonowego Toruń.

Z listu płk. Józefa Chylinsklego /szefa sztabu okręgu/ z dnia 
10. XI. 1978 roku wynika, jafcoby "po aresztowaniu Sadowskiego był 
komendantem obwodu Inowrocław per, Włodzimierz Krzyżanowski ps. "Ka
zimierz" a por. 1. s-oziński vel łuwinski ps. "Cichy” szefem sztabu 
tegoż obwodu.

Już samo stwierdzenie, ze "po aresztowaniu Sadowskiego" z pomi- 
nięciem Iziuby, ktery przecież pełnił funkcję komendanta obwoau bu
dzi zdziwienie. Tak Bronisław Saaowski jak Antoni Lziube i Kazimierz 
Boeiacki wuzyscy trzej byli aresztowani w jednym czasie - mięazy 26 
& 3-0 października 1943 r. Kusieliby więc por. Krzyżanowski jako ko
mendant obwodu i por. Łoziński jako szef sztabu obwodu objąć swoje
funkcje v listopadzie 1943 r, Tylko wtedy musieliby organizować 
na nowo funkcjonowanie całego terenu. Z kim mogliby nawiązać łącz —
rość, £koro sytuacja przedstawiała się jak w meDdurku Komendanta
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Okrągu Pomorskiego z dnia 27 czerwca 1944 r., szczególnie zaś, w 
terenie "Żywicy" /inspektoratu Toruń / będącym pod silną obserwacją 
agentów tajnej policji. Być może byli to właśnie ci niefortunni, o- 
kreślani * meldunku jako "nasi ludzie” emisariusze, którzy musieli 
szukać schronienia r w abożu i stogach.1’ v. każdym razie o nawiąza - 
niu kontaktów z miejscową organizacją nie mogło byc mowy. lam bar - 
dziej przybyszom, jakimi niewątpliwie byli obaj oficerowie, porusza
nie się na obcym sobie terenie, przy wzmożonej aktywności miejsco
wego gestapo i służby bezpieczeństwa byłoby wręcz niemożliwe. Bo 

byli niewątpliwie przybyszami, przysłanymi na teren zagrożony, od
czuwający zawsze brak kadry oficerskiej, u nazwiskaiai ich ani pseu
donimami rie spotykaliśmy t*ię wcześniej, przecież najb^izsze oto
czenie komendanta inowrocławskiego oowodu PZP a .  Dziuby jest c l o b c  

znane. Trudno przypuszczać abyśmj* dwóch oficerów, kandydat ów na 
czołowe stanowiska dowodzenia w organizacji nie dostrzegali waadaimtx 
wcześniej w gror.ie aktywnych działaczy PZP na terenie Inowrocławia.

Zresztą nie byłby xc wyp&dsk odosobniony, J trudnych waruniach 
konspiracji na terenie Pomorza i /ieljcopoiski, nie rzadko zdarzało 
się, że desygnowani przez cer.trałę oficerowie -o pełnienia określo
nych funkcji, nie docierali nawet dc /niejsca przeznaczenia lub wra
cali do warszawy z powodu niemożności znalezienia kontaktu r<* tere
nie im wyznaczonym. Tak mogłc być w wypadku por. Krzyżanowskiego i 
por. -Łozińskiego.

Do wyżej ornswianej kwestii tak odnosi się w swej magisterskiej 
pracy Arna Jizewczî k - Kandc: " według schematu struktury terenowej 
okręgu Pomorze odtworzonej przez Chylińskiego Inowrocław był jednym 
z trzech obwodów Inspektoratu toruńskiego. Dyc może inioriuacja ta 
dotyczy stanu jaki zaistniał po reorganizacji oicręgu w 1944 roku.
W każdym razie wymieniony w tym schemacie por. Krzyżanowski Włodzi
mierz ps. "Kazimierz" pełnił funkcję według późniejszej informacji 
Chylińskiego po aresztowaniach jakie miały miejsca w Inowrocławiu 
jesienią 1945 roku. Wymieniony tamże por. J. Lozwinski wz^l^dnie
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Łoświński pa. "Olchy" był zapewme szefem sztabu komendy obwodu Ino- 
wrocław w tym samym czasie. Za takim wyjaśnieniem przemawia poza tym 
fakt, że w żadnym dostępnym autorce materiale źródłowym nie wspomina 
sięnic o tym, jakoby inowrocławska organizacja 2WZ AK utrzymywała

!■ >> -v

kontakty z Toruniem conajmniej do momentu scalenia z NOW, Nigdzie też
V poza relacją Chylińskiego, nie figuruje nazwisko por. Krzyżanowskiego
- ani też por. Łozińskiego. Możliwe zatem, te chodzi o strukturę tere-
w . •

nową po reorganizacji 1944 roku i ówczesną obsadę stanowisk."
ta Wprawdzie s członków sztabu obwodu Inowrocław "Potas" aresztowa-

- - * i -  ' , nia uniknął Pr. V/ojciechowski /pseudonim późniejszy "Świerk" /- ko
mendant rejonu Gniewkowo* ale musiał szukać schronienia wśród ludzi 
z lasu. ” Dnia 26 października 1943 r. około godz. 20.00 gestapow«y 
zjawili się w mieszkaniu Wojciechowskiego przy ulicy Paderewskiego 
nr 8 mleszk. 4 w Inowrocławiu, w celu aresztowania go . czytamy 
w maszynopisie biografii ?r. Wojciechowskiego pióra Jana Władysława 
Sznajdera ps. "Jaś", "Dąb" dowódcy oddziału partyzanckiego Armii Kra
jowej w Borach Tucholskich - "Jedliny - 102".

Zofia, tona Pr. Wojciechowskiego, poinformowały ich, czytamy da
lej tamte, it mąt jest w pracy w mleczarni w Ośniszczewku. "Po odej
ściu gestapowców Zofia zatelefonowała do swego męża z apteki ostrze
gając go przed aresztowaniem. Oczywiście Niemcy Franciszka Wójcie - 
chowskiego w Ośniszczewku jut nie zastali. Na miejscu dowiedzieli się 
że miał telefon. Poczta podała numer telefonu apteki. Około 22.00 
przyjechali do mieszkania Wojciechowskich, które znajdowało się nad 
apteką. Aresztowano Zofię Wojciechowską za telefoniczne ostrzeżenie 
i pomoc w ucieczce, co w świetle okupacyjnego prawa karnego z ±& 4 
grudnia 1941 roku było wykroczeniem. Wojciechowski po otrzymaniu in
formacji o grożącym mu niebezpieczeństwie natychmiast opuścił zakład 
pracy i uadał się do Gniewkowa skąd zakonspirowany członek placówki 
Gniewkowo Sylwester Zaleta, jako kierowca w lokalnej straży pożar - 
nej, przewiózł go wozem strażackim w rejon Torunia, gdzie przejął 
go patrol partyzanckiego oddziału AK "Świerki—101 " i zaprowadził do
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bunkrów pod Leśną Janią.
Sam Wojciechowski w swoich wspomnieniach twierdzi, że w paździer

niku 1945 r., ścigany przez gestapo, został skierowany do oddziału 
partyzanckiego podlegającemu dowództwu Okręgu AK. Dodajmy, że Ko- 
menda Okręgu Pomorskiego ZWZ-AK * 1943 roku na szeroką skalę organi
zowała oddziały partyzanckie w Borach Tucholskich. Desygnowała do 
nich głównie podoficerów i oficerów zagrożonych aresztowaniem przez

jowa. Okręg Pomorski” oddział ten powstał już w końcu 1941 roku w

ramach Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" i po przejścio
wej podległości innej regionalnej organizacji "Polska Armia Powstania” 
przeszedł do Armii Krajowej? Oddział w sile około 20 ludzi operował 
głównie w rejonie Czśrsk - Tuchola. Działał bardzo aktywnie, potrafił 
nawet dołączyć do sił biorących udział w ataku na Ozersk Świecki. 
Wielkim sukcesem wywiadowczym oddziału było zdobycie informacji o lo
kalizacji niemieckich wyrzutni rakiet Y-1 i Y-2 pod Wierzchucinem.
Dane te zostały przekazane radzieckim grupom wywiadowczym. Oddział 
Jana Sznajdera współpracował ściśle z grupą desantową por. Stanisława 
Nikiełewicza. Nikielewiozowi przekazywano systematycznie informacje
o niemieckim obszarze tyłowym od września 1944 roku do stycznia 1945r. 
W styczniu 1945 roku część rozbitków ze zgrupowania "Graba” znalazła 
schronienie w dobrze zamaskowanych ziemiankach "Jasia? dzieląc dalsze 
losy jego grupy."

Z relacji Wojciechowskiego wynika, że już w listopadzie 1943 roku 
objął dowództwo " oddziału partyzanckiego w składzie 12 ludzi, który 
był w stadium organizacjinw rejonie Nowa - Twarda Góra" i pełnił je
dnocześnie funkcję zastępcy dowódcy zgrupowania "Jedliny". Jak dalej 
+,jterdzi Wojciechowski "dowódcą zgrupowania był w tym czasie Stefan
wiuse ps. ”Dan", a później Jan Sznajder ps, "Jaś"... Okres zimowy wy
korzystano na gromadzenie broni z rekwizycji u leśników, myfaliwych

gestapo
Wojciechowski trafił docoddziału Jana Sznajdera /ps. "Jaś”- "Dąb”/■u, ' ; '■

Jak się dowiadujemy z opracowania Stanisława Krasuckiego "Armia Kra-
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oraz zdobytej aa wojsku i policji jak równie* szkoleniu partyzantów 
w zakresie użycia broni i strzelania w walce leśnej. Rychłą wiosną 
1944 roku oddział liczył pana d 50 ludzi - przeniesiony został w re
jon Tucholi w pobliżu Cekcyna. Tu oddział stoczył pierwszą walkę w 
czasie obławy zadając nieprzyjacielowi straty w zabitych i rannych. 
Własne straty - 1 ranny. Oddział działał na zasadach regulaminu wojs
kowego z zachowani en dyscypliny* ładu i porządku - przeprowadzał pla- 
nowane zadaniadywersyjne, napady na urzędy, przedsiębiorstwa prze- 
nysłowe, handlowe, posterunki policji oraz organizował zasadzki. Bo - 
konał kilkanaście napadów na urzędy gminne, zabierając karty żywno - 
ściowp, które przeznaczone były na uzupełnienie wyżywienia i utrzyma
nie oddziału, ladwyżki kierowane były do Sztabu Okręgu, względnie roz
dzielane wśród miejscowej ludności polskiej. Podległy mi oddział sto
czył kilkanaście walk i potyczek w czasie trwających bez przerwy ob - 
ław /akcje "Jagdkommando" dop. autorów/”

Oddział "Jedliny* od 1944 r. współpracował również z grupą skocz
ków polsko-sowieckich por. Stanisława fcikielewicza ps. “Stanisław", z 
uwagi na to. że^grupa desantowa nie znała terenu ani jęzaka niemiec- 
kiego, partzanci "Jedliny" z oddziału Wojciechowskiego służyli im ra
dą i pcaitocą oraz zaopatrywali w żywność, fcspóinit prawnie£ zbierano ma
teriał informacyjny o znaczeniu wojskowym i gospodarczy*, wspólnie też 
przeprowadzali akcje bojowe.

Oddział Wojciechowskiego podlegał zgrupowaniu Armii loraj owej /PZP/ 
"Jećlinj-1C2pt którym ćowoaził por, Jan aładysław Sznajder "Jaś-Dąb", 
zaś miejscem działania Podokręg Północno Zachoani "Mcsiądz*, którego 
komendantka był Aleksander Schulz "łaciej*.

Ugrupowanie partyzanckie o kryptonimie "Jedliny - 102" wyodrębnio
no z oddziału AK "Świerki - 101" po przejściu tegoż z powiatów staro
gardzkiego i świeckiego na obszary leśne powiatu tucholskiego. Wów-

CŁw** Kczas konendantem "Jedliny" /102/ był Stefan Grass ps. "Dan", a jego 
zastępcą Wojciechowski. Najprawdopodobniej od maja 1944 r. funkcję 
komendanta przejął po "Danie" J. Sznajder.

Sznajder kreśląc biogram L>wego zastępcy akcentuje 3aiety -&wego-118



Wojciechowskiego jako doświadczonejo dowódcy: "Już od chwili zor - 
ganizowania obozu pod Gzelowem koło Przewodnika, a rastępnie w re
jonie Błędna /na zachód od Wdy, między wsiami: Suchobrzezińce i
■ ■»- i ■ i ' •. i; ■; : t Stara Rzeka/ cd maja 1944 r. - w założonych obozach w ogromnych kom
pleksach młodników: pod Białą /w rejonie Bagna Grzybna/ i pod Wlk. 
Gacnem, wówczas jeszcze st. sierż. Franciszek Wojciechowski - ps. 
*Swierk", aż dó wyzwolenia prowadził w szerokim zakresie wojskową 
działalność szkoleniową. Wykorzystując swoje ogromne doświadczenie 
i wiedzę - nabyte jeszcze w okresie pruskiego zaboru w kajzerowskim 
Wehrmachcie, w Wielkopolskich oddziałach powstańczych 1919 r. oraz 
w czasie długoletniej służby zawodowaj w Wojsku Polskim II Rzeczy
pospolitej; wprowadził 3o oddziału wojskową dyscyplinę systematycz
nie szkoląc partyaantów w dziedzinie wojskowości... Dużo pomacał 
przy mobilizowaniu działalności w zbieraniu informacji o ruchach 
wojsk niemieckich, nastrojach ludności, lokalizacji i liczebności* 
Jagdkomamido, policji skupionej w Służbie Bezpieczeństwa. Dbając o 
warunki bytowe oddziału współdziałał w lokalizacji następmych obo
zów, nadzorował budowę zapasowych bunkrów, ziemianek, szałasów i 
piekarni. Zakładał etudnie kopane dla czerpania wody pitnej. Na ma
pach nanosił punkty, gdzie w przyszłości lokalizowano zapasowe ma
gazyny żywności, amunicji i broni. Codziennie w zeszycie prowadził 
dziennik rozkazów i zajęć.

Z partyzantką związane też są losy młodego Hieronima Ziętary
ps. "Hieronim’’ z Wierzchosławic. A więc z rejonu, który d0 dnia 
26 października był terenem działalności Fr. Wojciechowskiego. W

oświadczeniu mjr. Edwarda Gomolczyka De Cree Kur z dnia 11 lipea 
1961 roku czytamy: * Oświadczam, że jako były dowódca AK na ziemiach 
zagarniętych przez hitlerowców w latach 1943 - 1945 rejon Północ w 
okolicach Inowrocław - Toruń - Lasy Tucholskie organizowałem kontr
wywiad, w którym to zaangażowałem Hieronima Ziętary byłego mieszkań
ca Wierzchosławic pow. Inowrocław zamieszkałego na terenie dworca ko-
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lejowego jako czynnego zwiadowcę IV bragady partyzantki I.M.O.S /?/
X pułk /zwiad piąty/ 8 komp. samodzielna, z którego to /zadania dop. 
autorów/ wywiązawał się bardzo dobrze i przynosił cenne wiadomości z 
terenu okolic,.. Zdemobilizowany dnia 16 maja 1945 roku". *

H. Ziętara - syn ludwika zawiadowcy stacji kolejowej w Wierzcho
sławicach urodź. 6 września 1922 roku, 3zkołę podstawową ukończył w 
Gniewkowie, ^yuczyłysięz&wodu ślusarskiego i w roku szkolnym'1939/40 
miał rozpoćsąć naukę w Szkole Rachaników Lotniczych. Pozostał jednak 
w Wierzchosławicach. 'J&z&z Niemców zatrudniony w miejscowej cukrowni.
' > Gdzieś na przełomie lat 1942/43 włączony został do zakładowej gra
py spełniającej zadania słu£by ochrony przeciwlotniczej /Luftschuts- 
dienst/. Owa ochrona składała się z 5 dru&an po 12 osób dyżurujących 
wyłącznie na zmianę w nocy. Ckreślone rejony zakładu patrolowano trój
kami.

W grudniu 1943 roku, między godz. 22 a 23 trójka w składzie:
F. Ziętara, Kunegunda Nadolna i Karol Sejn ezła swoją trasą patrolo
wą wzdłuż toru fabrycznej wąskotorowej kolejki, a odległości ok.500m 
od cukrowni, w miejscu gdzie tory kolejowe okręcają w kirunku Ostro
wa, /ierzbiczan i wiaduktu, linii kolejowej Inowrocław - Toruń zosta
li zatrzymani przez wyłaniających się z zarośli na skarpie nasypu kil
ku mężczyzn. Było ich sześciu, wszyscy ubrani w mundury niemieckie i 
białe wojskowe kombinesoby, -mówiący jednak po polsku.

Okazało się, że czatująca w zaroślach grupa to patrol partyzancki 
?. oddziału AK zgrupowania Ralczewo /?/. Kierowali się na północ w oko
lice lasów Jedlickiej Strugi. Członkowie zakładowej ochrony ostrzegali 
ich jednak, że w tym rejonie mieszka dużo Niemców - gospodarzy — kolo
nistów, są to więc tereny niebezpieczne. Partyzanci wobec tego prosi
li o wskazanie im miejsca, gdzie mogliby się ukryć podczas dnia. tfska- 
zono im kryjówkę w szopie tartaku służącej jako składowisko słomy dla 
koni.

Dowodzący patrolem partyzanckim, jak się później okazało por. Je
rzy Kałka ps. "Jerzy", poprosił Ziętarę na osobistą rozmowę. Umówili 
się na kolejne spotkanie na tzw. * przytorzu". Po bliższym poznaniu120



się i zaprzysiężeniu Ziętary, kałka przekazał mu zadania cio wykonania* 
t. Wybranie i zorganizowanie dogodnego miejsca na składowanie bro

ni, amunicji i sprzętu wojskowego.
2. Wykonywać szkice okolic z naniesieniem: mostów, kanałów »±*x 

melioracyjnych, linii kolejowych, dróg z podaniem ich przydatności ko
munikacyjnych, wskazać tereny zalesione, nanieść wzniesienia, zabudo
wania, wiatraki i tereny bagniste, zakrzaczone. . \ j 

Opracowane materiały Ziętara przechowywał w specjalnej skrytce i 
sukcesywnie przekazywał je por. kałce. *

Według relacji Ziętary, partyzanci mieli nawiązać również kontakty 
z rządcami majątków Niemca Harniera, do którego należały: Wielowieś, 
Bąbolin, Ostrowo, wierzbiczany. kinamienne, że rządcami tymi byli tyl
ko sami Niemcy. Również w grobowcach wierzbiczańskiego parku przez 
pewien czas ukrywała się grupa partyzantów, z którą Zientara współ - 
pracował do końca 1944 r.

M. Ziętara nie był informowany o zadaniach jakie miała do speł - 
nienia grupa por. kałka. zorientował się natomiast, że trasa przemar
szu oddziału wiodła od lasów balcsewskich w kierunku lasów gniew - 
kowskrch i dalej w głąb Puszczy iłyugoskiej w rejon Emilianowa.

Tym samym odaział por. Kałkl opuścił obwód AK Inowrocław pod kryp
tonimem ‘'Budynki” i "P023,,» a wkroczył na terefty podlegające inspek
toratowi AK Bydgoszcz /krypt. "Folwark" obwód AJL Bydgoszcz pod krypto
nimem "Oficyna".

Jak wynika z relacji Henryka Zbigniewa Wrembla, b. żołnierza AJL 
ps. "kukułka", "Wilga" /"Akcja Makieta" w "eolska Zbrojna" nr bO z o.
25 kwietnia 1952 r./ w leśniczówce JSwilianowo,usytuowanej ok. 1 km od 
stacji kolejowej Bydgoszcz - Emilianowo, znajaowała się dobrze zor - 
ganizowana placówka AK pod krypt. "Zagajnik".

"PlacówKa AK /Zagajnik przyp. aut./ w ińnilianowie Od początku swe
go istnienia - pisze w już wyżej cyt. artykule bt. kowalski - była przy
gotowana do prowadzenia zbrojnej dywersji, która w myśl pierotnych za
łożeń miała być jej głównym zadaniem. Dlatego też w leśniczówce znaj - 
dował się stały depozyt broni ręcznej i maszynowej, zbieranej w oko-121
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licznych lasach oraz znaczne ilości amunicji. Z czasem, z uwagi na 
bliskie sąsiedztw o niemieckich zakładów zbrojeniowych, nadrzędnym 
zadaniem placówki "Zagajnik” stał się wywiad." Cbiektem ciągłej obser
wacji były zakłady zbrojeniowe DAG /Dynamit Aktien Geaellschaft/. Za
kłady te, zbudowane w szybkim tempie już w listopadzie 1939 roku, n$ac 
prawdopodobnie na bazie zdobytych planów polskich, były stale rozbu - 
dowywane '•£produkowały coraz szerszy asortyment zbrojeniowy. Stanowi
ły ważne ogrtiwo w niemieckim przemyśle zbrojeniowym#

Ponieważ front wschodni zbliżał się niebezpiecznie, Hiemcy, w oba
wie prze zbombardowaniem zakładów pobudowali w pobliżu makietę DAG. 
Wiała ona zwrócić uwagę lotnictwa sprzymierzonych, a tym samym ocalić 
właściwe zakłady. Zadaniem placówki "Zagajnik" było w równym stopniu 
rozeznanie produkcgi zakładów zbrojeniowych jak i dokładne określenie 
celu pozorowanego. Członkowie placówki "Zagajnik" według Stanisław* 
Kowalskiego prowadzili akcję rozpoznawania makiety poci pozorem zbiera
nia grzybów, jagód i wypasania bydła na enklawach niezadrzewionych. 
Ustalono, ze "pozorowaną fabrykę" imitowało kilkadziesiąt plansz zło
żonych ze sobą w formie różnych obiektów, w nocy oświetlonych.

Jeżeli grupa por. Kałki stanowiła zwiad większej jednostki party
zanckiej, to wolno domniemywać, że zmierzała ona ku Maksymilianowu, 
by nawiązać Kontakt i współdziałać z placówką "Zagajnik" dowodzoną 
przez nadleśniczego poabydgoskiej leśniczówki w Emilianowie Francisz
ka rtrembla.

W obwodzie Inowrocław, szczególnie w pobliżu kompleksów leśnych, 
pojawiały się rożne grupy partyzanckie. Zapewne wywiad tych grup usi
łował dotrzeć do ukrytych i zamaskowanych w lasach obiektów wojskojgr- 
wych, szczególnie w lasach Puszczy Bydgoskiej na poinoc od Gniewkowa 
w kirunku Tox*unia, gdzie już przed wojną teren ten przeznaczony był 
wyłącznie dla wojska.

Według relacji A. Rycnlewskiego, już w 1942 roku niemieckie pe - 
lergatory nanierzały tereny w rejonie W3i urąbie, Zduny, Zagajewice, 
Cśniszczewo. Szczelny łańcuch wojskowych posterunków, rozciągający 
się od wsi Pinir.o przez iougaj, Popioły, Brzeczkę, Grabie, Wygodę i122



Frydolin aż po Suchtówkę i Zajezierze na poóinoc od Gniewkowa, strzegł 
pilnie przed przekroczeniem tej granicy bez przepustki. Musiała więc 
w tym pasie działać konspiracyjna krótkofalówka będąca najprawdopo - 

"r dobniej w gestii działalności partyzanckiej, lya bardziej, że już Al. 
Stempniak wspominał o wykonywaniu, przez pracowników firmy Klee, ma
łych radiostacji na użytek grup partyzanckich. Zaś Wł. Sznajder d-ca 

c oadziału partyz. At “Jedliny - 102* znał nazwiska: W. Mielcarek i 
n'-%■ Springer. A więc kierowników sekcji nasłuchu i łączności obwodu AK 
?r Inowrocław, któryy decydowali o przeznaczaniu montowanych krótkofa -

■•u * • **4‘

Z dalszej relacji Al, Rycńlewskiego, który podczas okupacji stale 
mieszkał w Ośniszczewku, wynika, że kilkuosobowe grupy partyzantów 
spotykano w 1944 roku w tym rejonie dość często, rfe wsi Pinino/ poło
żonej luźną i szeroką zabudową na prawym brzegu rzeczka Tążyny, do - 
szło nawet do potyczki zbrojnej mięazy partyzantami a miejscową po
licją, w wyniku której zginęło awóch partyzantów*

nównież weałup Oczachowskiego w sierpniu 1944 r* w lasach mięazy 
Gniewkowem a Nową Wsią Wielką aziałał ojc. ZBO^esooowy oaaział par
tyzancki pod dowództwem "Zawiszy*. Pewniejszych informacji o tym zgru
powaniu nie posiadamy* Być może na terenach oowodu Inowrocław prze - 
bywał on przejściowo.

Oczachowski uniknął aresztowania jesienią 1943 roicu. Został odpo
wiednio wcześnie ostrzeżony przez lek. I. Sobeckiego, któremu z obo - 
zu na Błoniach udało się przesłać gryps. Gryps 16 grudnia, dro^ą zna
ną tylko więźniom obozu, dotarł do PI. Lipińskiego,

Znaczny udział w przekazywaniu grypsów pod wskazany przez więźnia 
adres mieli a harcerze i sportowcy z grapy roboczej harcmistrza Ed - 
munda Matuszewskiego, pracujący razem z więźniami obozu / Moorkoman- 
do/ w inowrocławskim Uzdrowisku.

lipiński, natychmiast po otrzymaniu tą drogą grypsu, jeszcze tego 
samego dnia ostrzegł telefonicznie Oczachowskiego zaszyfrowaną rozmo
wą na temat rolnictwa o grożącym mu niebezpieczeństwie aresztowania* 
Lipiński według Jadwigi Prusak z d. Stachowiak był mocno związany kon-

lówek.
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" spiracyjnie. Łączyły go również więzy rodzinne - był kuzynem żony 

Oczachowokiego.
17 grudnia 1943 r. około godz. 15.00 do biura majątku Orłowo,gdzie 

Oczachowski pracował jako zarządca, przybyli z Inowrocławia dwaj funk
cjonariusze tajnej policji. Przedstawili się jako radiotechnicy wez
wani do naprawy radia we dworze, które było taia zainstalowane do wy-

•_ *• ; i ■ • -.hi' •; ’ ^ . . . - . .. % Ąt:łącznej dyspozycji pracujących na majątku Niemców. Domagali się spot-
c kania z rządoą Oczachowskim, by ten wskazał im miejsce zaistalowania 
radia. Niemka Bedtke, którą sprawowała tam funkcję księgowej poleciła 
Oczachowskiej odnaleźć i sprowadzić męża. Ten natychmiast zorientował 
się o jaką "naprawę" chodzi. Opłotkami, polami, pod osłoną grudniowej 
mgły i zapadającego zmierzchu udał Bię do Złotnik kujawskich. Tam 
schronił się u Adama Wróblewskiego / członek BOW/ pełniącego funkcję 
kierownika punktu skupu zboża.

Dwa dni ukrywał się Oczachowski w Złotnikach Kujawskich w magazy
nie zboża, poczym mleczarz Licznerski /członek NOW/, przewiózł go 
do Bydgoszczy. Po naradzie w mieszkaniu Tadeusza Wróblewskiego - bra
ta Adama, ulokowano Oczachowskiego w mieszkaniu Skibińskich przy uli
cy Grunwaldzkiej. Przebywał tam pięć tygodni. Następnie ukrywał się 
przez trzy miesiące w mieszkaniu Graczyków przy ulicy Kanałowej. Przez 
pewien czas ukrywał się w mieszkaniu Ziółkowskich /nie znamy adresu/, 
a od czerwca 1944 roku znalazł schronienie w altanie znajdującej się 
w ogrodzie siostry Zofii Pieprz przy ulicy Bieleckiej na Szwederowie.

Jeszcze w czerwcu odnalazła Oczachowskiego łączniczka z Torunia 
/ według nowego podziału Inowrocław jako obwód był w składzie insp, 
rejonowego Toruź okręgu Pomorze/ o pseudonimie "Maturzystka". lego łą
cznika Oczachowski nie znał, tymczasem "Maturzyetka" wiedziała o nim 
wiele.

Jak wynika z dokumentów AK, od początku 1944 roku na Pomorzu do
konywano odbudowy struktur organizacyjnych po spustoszeniu i rozbiciu 
ich ogniw terenowych przez aresztowania jesienią 1943 r. W meldunku 
z dnia 1 merca 1944 r. /Meldunek Organiz. Nr Z40 za okres od 1.11.43 
do 29. II. 1944 r./ gen. Komorowski donosił Naczelnemu Wodzowi*124



"W Okręgach Poznań i Pomorze cofnęliśmy się znacznie w stanie 
posiadania organizacyjnego. Dotkliwe straty." Zredukowały one dotych
czasowy stan posiadania, * ograniczyły możliwości odbudowy i f>rzs - 
kraśliły szanse rozbudowy." Dalej meldunek mówi o planach rozbudowy 
działalności AS. na terenach zachodnich. Tymczasem z Okręgów Poznania 
i Pomorza w tabeli o uzbrojeniu stanowiącej załącznik do meldunku 
ńie podaje »ię danych statystycznych.o stanie uzbrojenia, v

PO rozbiciu Jesienią 4943 r. inowrocławskich struktur tajnychj 
Organizacji wojskowych, *  lutym i marcus1944 r. aresztowano członków 
komendy okręgu i inspektoratu bydgoskiego: Gustawa Olszewskiego ps. 
Gracjan" - szefa łączności okręgu, Zygmunta Szatkowskiego "Wiesława"- 
ircroerianta inspektoratu rejonowego Bydgoszcz, Józefa Grussa ps, "Sta
nisław" - szefa wywiadu okręgu Pomorze, Franciszkę Gendaszek - kie - 
równika kancelarii szefa sztabu. Wcześniej, bo już w grudniu 1943 r. 
aresztowano Zygmunta Krysiaka "Janusza" - komendanta Inspektoratu Re
jonowego Włocławek, w skład którego jako obwód pod kryptonimem "Po
tas” wchodził Inowrocław.

Nowym komendantem okręgu Pomorze został ppłk Janusz Pałubicki 
/ ps. " Jar.u-3z*, "Piorun" /, którenm wraz z szefem sztabu okręgu ppłk 
Józefea Chylińskim / ps. "Kamień", "Wicher","Piotr"/ przyszło organi
zować nowe struktury PZP-AK w Okręgu Pomorze. / Chyliński p,o. komen
danta ckręgu od maja 1945 r. tj. od czasu aresztowania komendanta płk 
Rudolfa Cstrlfcansk,ego do powołania na to stanowisko ppłk. Janusza 
Pałubicki ego/'

Z rozważań T, Jaszowskiego można wywnioskować, że dużą pomocą 
służył im v tym dziele punkt kontaktowy znajdujący się w %dgoszczy 
w mieszkaniu iri. geodety Mariana Gendaszka przy ul. Sw. Trójcy nr 3. 
Punkt ten zaszyfrowany był kryptonimem"3 x 3"i mieścił się na III p, 
Kryptonim "3x3” wyjaśnia się w następ, sposób* jeden raz 3 to ulica 
Sw. Trójcy, drugi raz 3 to numer domu /3/ i trzeci raz 3 to Tli pię
tro tesro donn)..
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W Biuletynie wydanym 11 listopada 1992 r. przez Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Bydgoszcz i poświęconym "Kwaterze 
3 x 3 "  czytamy: "Mieszkali tam wówczas: inż. Marian Gendaszek, mier
niczy pracujący w magistracie bydgoskim, oraz jego małżonka Francisz
ka z Płąchockich i córka Maria ur. 13 czerwca 1934 r., a także mat
ka żony Helena Płąchocka z Kalinowskich,

Zajmowali mieszkanie składające się z trzech pokoi, dużej kuchni 
ze świetlikiem v suficie /ważne/, długiego korytarza i ubikacji * s 
oknem na strych /ważne/.

Do wyższego szczytu świetlika w kuchni dobudowana była na strychu 
przez Gendaszka skrytka z dojściem właśnie w tym szczycie, doskonale 
zamaskowanym, gdzie przechowywano "całą kancelarię", nie odkrytą 
zresztą przez gestapo podczas rewizji.

Z ubikacji przez okno było wyjście na strych i dalej na dachy są
siednich domów - droga ewentualnego wycofania się. Poza tym ostatni 
z szeregu mieszkali zajmowany przez p. Helenę Płonchocką posiadał nie
zależne wyjście na klatkę schodową, co jest istotne, gdyż po aress - 
towaniu p. Franciszki Gendaszek 4 kwietnia 1944 r. /mąż już od kilka 
miesięcy odgruzowywał Monachium/ w ich mieszkaniu gestapo urządziło 
"kocioł" i oczekiwało na potencjalnych przybyszów. Tymczasem matka 
p. Franciszki uchyliła od swego pokoju na klatkę schodową i zdołała 
ostrzec o niebezpieczeństwie nadchodzącą p. Jadwigę Derucką. toięcej 
już nikt się nie pokazał - system alarmowy swe zadanie spełnił.

Kancelaria ze skrytki także została przed aresztowaniem p. Fran
ciszki opróżniona po uwięzieniu por. Zygmunta Szatkowskiego, kiera - 
jącego inspektoratem bydgoskim.

Marian Gendaszek pochodził z Poznania, ojciec jego Antoni pow - 
stanieć wielkopolski, kierownik biura wojskowego w dyrekcji PKP - 
Poznań, w kilka dni po wkroczeniu Niemców w 1939 r. został we włas
nym mieszkaniu tak potwornie przez gestapowców zmasakrowany, że tyl
ko o r z y  o o t o c y  prześcieradła zdołano jego zwłoki przeniśó do trumny.

Zona Franciszka urodzona bydgoszczanka / jej matka Helena pocho- 
działa z Kaszub/, absolwentka Szkoły Handlowej w Bydgoszczy, urodź.126
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30 września 1905 r., przez 9-lat pracowała w biurach hurtowni handlowe
wych i szkole lotniozej jako stenotypistka. W 1930 roku wyszła za mąż 
i zamieszkała w Poznaniu. W 1938 roku małżonkowie Gendaszek przenie
śli się do Bydgoszczy i zamieszkali przy ulicy Świętej Trójcy 3 m 8, 
gdzie p. Franciszka mieszka do dziś.

Pan Marian Gendaszek w 1938 roku ptreymał pracę mierniczego w 
Dziale Pomiarów Ki et a Bydgoszczy. Do ZwZ. - AJL należał od początku
1940-rOku. Gazie i kiedy zetknął się z„ cŁłonkapi organizacji nie wia-

, '

demo. Zmarł w 1954 roku. .i' , 
iiieezxanie oddał ac dyspozycji icmendy Okręgu Pomorze ZWZ - AK.

Odbywały się tam naraay i spotkania, częstGKroó nocowali członkowie 
dowództw, w 1942 reku mieszkanie to zmieniło eię w kancelarię Szefa 
Sztabu i .szefa Wywiadu Okręgu Pomorze AK. Pani Franciszka objęła jej 
kierownictwo, została przed tym zaprzysiężona przez Henryka Gruetr- 
machera ps. "ftichał - /tarta0 / Zginął w potyczce z żandarmerią t 1944 
roku chroniąc Szefa Sztabu/. Praca kancelarii Rozrastała się. Poza 
korespondencją Szefów wyrabiano tam fałszywe dokumenty. Były orygi - 
nalne formularze i pieczątki niemieckich urzędów i firm, które "orga
nizowali" m. in. Marian Gendaszek i Jadwiga Derucka - pracowała wte
dy w Kasia Chorych na ulicy Cieszkowskiego, no i naturalnie w kan
celarii. fi Wyjątkowych przypadkach p. Prancuszka i p. Jadwiga pełni
ły obowiązki łączniczek.

Ze względów bazpieczeństwa i&ieszkanie to znane oyio ograniczonej 
liczbie osób. Poza komendantem ppłk. Januszem Pałublckia, Józefem 
Chylińskim i Józefem Grassem przychodzili tam na wezwanie inspektor 
Zygmunt Szatkowski, komendant obwodu Bydgoszcz Aleksander Szulc, Hen
ryk Eichstaedt i Gustaw Olszewski.

Gdy p. Franciszka została aresztowana, mieszkanie było już czyste, 
skrytki i przejecie na strych gestapo nie odkryło /choć zrywali na
wet tapetę9, "kocioł" też nie przyniósł nowych ofjtar. Tymezasem ona 
na bestialskich frttytTgyatgfe przesłuchaniach się nie załamała i nie 
przyznała do niczego. Po konfrontacji z por. Szatkowskim oświadczyła, 
że umożliwiała mu w swoim domu spotkania z przyjaciółką J, Derucką.127
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tfe wrześniu 1944 roku została zwolniona po złożeniu zobowiązania, 
że poda gestapo aktualny adres Jadwigi Deruckiej, gdy tylko ją spotka* 
Po przejściu frontu w styczniu 1945 r. wrócił Szef Sztabu do swej kan- 
oelarii i sekretarki* Ukrył dkrył jakieś dokumenty w szklanym słoju 
w piwni«y Gedaszków. Poszukiwania nasze tk 1990 r. ni* przyniosły po
zytywnych rezultatów. Pisał o nich w "Dzienniku Wieczornym" red. J. 
Jaśkowiak. Były tam zmiany właściiieli, dokonywano przebudowy piwnic
przynależnych do lokalu nr 8."

i  *. . u - ' . , '
■!» v Al ^Drugim punktem kontaktowym sztabu okręgu był w Bydgoszczy warra- 

sztat szewski Leona Tojzy przy ulicy Dolina 31. Mino aresztowania Toj- 
zy * 1943 r., jego żona przejęła kierownictwo warsztatu i funkcje kon
spiracyjne. Punkt funkcjonował do wyzwolenia.

Jaszowski podkreśla, że działalność komendy okręgu Pomorskiego 
AJL w tym czasie cechowała duża konspiracja. Operowano znaczną liczbą jats 
pośredników, silnie rozbudowaną siecią łączniczek, którą kierowała, 
według T. Jaszowsklego, franoiszka Gendaszek. W komórce łączności Kon
spiracyjnej Sztabu było ok. dwanaście łączniczek /kurierek/ w tym rów
nież wspomniana wotaeśniej Jadwiga De.rucka, Ja.?zowski uważa, że po 
rozbiciu w 1943 r. lokalnych organizacji zaistniała możliwość przeję
ci?* niedobitków ursez sieć organizacyjną AX, dzięki czemu zwiększyła 
sie lica^bno^ć AJL, która w zasadzie po 1943 r. stała się jedyną, li
czącą sie organizacją na ronorzu.

Jedna z tych łączniczek ps. "Maturzystka" odnalazła Oczachowskie
go na Szwederowie, kontakt nawiązali rs. hasło: "Ozy są na sprzedaż ka
cze jajka?" Ooeew brzmiał: ,;S$., ale tylko rasowych kaczek"

W lipcu 1S4& r. "MaturzystkaH oi*zekazała Gczachowakiemu rozkaz 
stawienia się na naradę okręgu. Y. tego wynika, że w tyj* czasie mjr 
A!I. Oczachowski musiał nuż być zaprzysiężonym członkiem M ,  bowiem 
od stycznia 1944 r. posługiwał się pseudonimem "Jaksa" / jako komen
dant NO* podokreg "Ruina" miał ps. "Jastrzębiec"/.

Narada odbyła sie w lipcu 1944 r. w Bydgoszczy, ’■■■; domu pT*zy ulicy 
Garbary. Nie wiemy kto v niej uczestniczył, według relacji Ocsachow-
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ckiego został on na tej naradzie mianowany komendantem AK na obwód
Kujaw ZachodniGh, który to obwód otrzymał kryptonim "Budynki" - P-023 
i wchodził w skład inspektoratu Toruń o kryptonimie "Żywloa" G—020. 
Obwód swoim zasięgiem obsjrrował ciasta: Inowrocław, Szubin, Mogilno, 
Radziejów Kujawski, Pakość, Kruszwicy i Gniewkowo.

Dwa tygodnie później, oo pierwszej , odbyła siq druga narada okrę
gu. Tym razem przy ulioy.Koyaakiej na* Szwederowie w mieszkaniu niemiec
kiego oficera lotnictwa / s pochodzenia Polak zamieszkały w Berlinie, 
dobrze raówił po polsku/. Miejsca tych dwóch narad'- przy ulicy Garha- 
ry i Kcyńskiej podał Oezachowrki w ustnej relacji spisanej przez Ta
deusza Nowaka z Poznania podczas wizyty u niego w dniu 50 stycznia 
1934 r. w Kakuniu Polskim, gdzie ostatnio mieszkał. Należy dodaó, że
oba te miejsce, znajcbrgą się w niedalekiej odległości od "Kwatery 3r3" 
przy ilicy Świętej Trójcy /obecnie Świerczewskiego/.

V/ czele narady właśnie ów oJficer ubezpieczał mieszkanie. Na nara
dzie Oozachowski otrzymał rozkaz udania t~ię niezwłocznie na tereny so
bie podległe. Pod koniec lince praybył do Inowrocławia i zaideszkał 
przy ulicy Nowe Ogrody u pen.i Kopeć. Tutaj bowiem wcześniej sar.iesz - 
kała Jego żonar po wypędzeni jej z Orłowa.

Naptępił okres intensywnej pracy nad odbudowaniem struktur orga - 
nizacji. W tym czasie tj. w lipcu 1944 r. mjr Franciszek Trojanowski, 
ówczesny komerdant Pomórrkiego Okręgu AK, wydał rozkaz dla Okręgu Po
morze przygotowania do powitania. /Okrep Pomorze AK w dokumentach 
1939-1945, dokument 19/ W rozkazie ućwi się o (rcnieczncści opanowania 
na wypadek wybuchu powstanie w pierwszym rzędzie powiatów tcn;.ń?kiego 
i inowrocławskiego.

*»K±»#*£insyyx±*xx-*-*FK8xrs>yk9!XK Natomiast z rozkazu przygotowawcze
go do powstania - doKument 21 - dowiadujemy sią, że komendantem i n s 
pektoratu rejonowego /garnizonu/ Toruń c kryptonimie "Gospodarstwo” 
G-020, do którego należał w tym czasie Inowrocław jako obwód krypto - 
nim "Budynki11 P-0?3» był por. Bronisław Pietkiewicz.

Dalej rw rozkazie tym czytamy, ze gatówne ogniska walki przewiduje

owaiv
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się w: Toruniu, Chełmży, Inowrocławiu i Gniewkowie wraz z lotniskiem 
/Latkowo/. Dowódceri ognisk walki rra ją być komendanci obwodów a w 
Kruszwicy /obwód Inowrocław/ korendant reicnu, któiero nazwiska nie jejk 
znamy. Pczka7 szczególny akcent kładzie na opanowanie węzłów kolejowych 
L‘oruń, Inowrocław, Chełmża, Bydgoszcz.

,*/ rerkssis /lipiec 194 4 r./ nie poiaje się jeszcze ani ca zwis ka, 
ani pseudonimu komendafcta obwodu Inowrocław. Tym c 7 a sen według Ocza -«

-v?.r . ,-.x.4' .. . ’ _ >*>• . ■'.'s . v *-* j  ' ::^ L /

chowskiero, r>od koniec lips;a rcnpcczęto crfanizowunię obwodu rozbite-
-i »i/ .?V|

pre przez aresztowania jesienią 1945 r.
Systematycznie wzrastała liczba żołnierzy obwodu Incwrocłiw "Bu

dynki H. *sf szeregi AK wstenowali byli członkowie PAP i JJOW, cr~ani - 
zacji pozbawionych kadr przywódczych, a samotni en i szukali kontaktów z 
odradzająca się AK. Poszło do tero, że liczebnie szeregi 45 obwodu by
ły liczniejsze niż przed w.ielką wpadką jesienią 1943 r. -Tylko w Ino
wrocławiu i nowiecie liczebność żołnierzy AK wahała się w granicach 
130G ludzi, ii całym obwodzie, łącznie z grupami leśnyni od 3500 do 
4000 żołnierzy.

o łowny akcent icomenda okręgu kradła na pracę oddziału II /wywiad 
i infortuacja/, którym w obwodzie "Budynki" kierowali sprawnie Ada*
Kranz, Lucjan Ziętarski i Bronisław Karabasz.

idę udało si* natomiast, mimo usilnych starań, nawiązać zerwanych 
kontaktów z pik. ks. Józeieai Wryczą - jednym z głównych organizatorów

i przywódców 'Gryfa Pomorskiegor. Jak twierdzi Oczachowski, wcześniej 
t j. przed październikiem 1943 r., łączyły ich bliskie kontakty. Uzgod
nili nawet warunki współdziałania na wyj>adek akctfi ! Burza".

Mio została wyjaśniona bliżej sprawa uiziału w konspiracji Jana 
^usiej akr. podoficera savodcwepo o3tstni o w stopniu starszego sierżan
ta sztabov;efO w 59 pp w Inowrocławiu. według relacji jego syna Teodo
ra aresztowany został 23 października 1944 r. i osadzony w cbozie na 
Błoniach ?, nur.ersm obozowym 9891 / numor z kartki pisanej z obozu 
do rodziny 15.XI. 44 r./ zginął 24 stycznia podczas transportu swa- 
kuacyjnero z Źatikowa do Sachsenhausen /świadek Fr. Waliriski - współ- 
więzień/. Wkrótce pc aresztowaniu J. Kusielaka gestapo przeprowadziła130



w jego mieszkaniu rewizję szkając dowodów przynależności do Tajnej 
Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski". .Badania tej sprawy nie dostar
czyły dodatkowych danych dotyczących okresu wstąpienia wstąpienia do 
organizacji, zakresu działalności na terenie Inowrocławia lub powia
tu w ewentualnej terenowej komórce organizacyjnej 1.0.W. współpracu
jącej z KOW - Al. Gczachowskim.

Kiedy w Warszawie wybuchło powstanie, obwóa Inowrocław, jak zresz
tą cały Okręfc Pomorski,, znajdował śię w stanie organizacji. A mino 
to z napięciem oczekiwano na rozka3 niesienia pomocy walczącej sto
licy. Jak twierdzi Gcssachov ski, obwód w tym. cfcauie dysponował zale - 
dwie ^edną kompanią szturmową, której żołnierze rwali się wprost do 
walki. Rozkaz taki nie naduzedł, powstanie upadło. W związku z czym 
przed AK na terenach. Ziem Zachodnich zaistniały nowe warunki, nowe 
do realizacji wytyczono zadania. Pierwszoplanową rolą wyznaczono wy
wiadowi i informacji. Przygotowywano się do realizacji hacia " Do 
Zwycięstwa", co oznaczało wybuch powstania. Kózka* komendanta Okręgu 
Pomorze AK mjra Pranciszka Trojanowskiego z lipea 1944 r. dotyczył 
stanu pogotowia i przygotowania do tej chwili, w rezultacie stan ten 
trwał do stycznia 1945 r. tj. do zajęcia Pomorza przez Armię Czerwo
ną.

Z dokumentów dotyczących działalności Obwodu tBudynki*' /lnowro<*- 
ław/ wyłaniają się sprzeczności. Meldunek kpta Bronisława Pietkiewi
cza z d. 16 grudnia 1944 r. składany komendantowi Okręgu Pomorze AK 
o sytuacji organizacyjnej w Podokręgu Południowo - Wschodnim brzmii 
M Na xJudynkach. Jytuacja beznadziejna. Osobiście nie mogę xym obwo
dem kierować, ze względu na istniejące trudności graniczne - admini
stracyjne, a Zdzisław maluje sytuację * bardzo czarnych kolorach. 
Meldunek Zdzisława wysłałem przed kilku dniaiui w osobnej poczcie"

* powyższym meldunku mówi się o raporcie z dnia 11 listopada 44 »•
1. dz 2/44 - P-023 skierowanym do d-ey OK Reich i podpisanym pseudo
nimem "Zdzisław/.

Wyjarnienia wymaga pseudonim ”Zdzinław|; Kajprawdopodobnie należy 
pod nim upatrywać osobę mjra A, Oczachowskiego. W styczniu 1944 r.131
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przyjął on pseudonim "Jakaa", nie jest jednak wykluczone, że po obję
ciu funkcji komendanta obwodu na pr00łonie ozjimch i lipoa 1944 i*, 
przyjął pseudonim "Zdzisław". Być też igoże, że na użytek wewn-trany 
na teranie obwodu, posługiwał 3ię pa. "Jaksa", saś w korespondencji z 
0krq.?ie?5 filtrował pod ps. "Zdz.tgitew".

W sprawozdaniu sporządzonyn 6 grudnia 1944 r. przez kpta Bronis
ława Pietkiewicza - komendanta '‘o^iok^yu ?ołudniovo - -'schodnie,ro z

i * ' ••- • - ■•■’ ' . ' ' • . .. —  .1 - V. • •- S»- •: M

działalności wywiaćoweżej /Dokument ■%?. w "Okręg ioiaors^ AK w dckuaien.- 
tach 19?9 - 1°45"/ rfeldow'3.i ,  że na "nueynfcach" /obwód Inowrocław / 
i-leą kieruje Zdzisław /Al. Oczachowaki ?/. Ife podstawie meldunków od 
nie.e:o ustalono, że stan w oddziałach Yolkssturnu w Inowrocławiu i po
wiecie wynosi ok. 1000 ludzi. Jego raporty zawierały też dane doty - 
eząee uzbrojenia, umundurowania i wyszkolenia, jak równiet rozmiesz
czenia tych oddziałów. "Zdzisław" również meldował, że prace fortyfi
kacyjne szczególnie ?>rzy lotnisku ®. latko#o /Jommerfeld/ przy szosie 
Inowrocław - Torud /4 km od Inowrocławia/ na północny v°ahód w go
rączkowym tempie. .̂ zkio zostanie przedłożony po skompletowaniu infor
macji. Prawdopodobnie "ZdzAsiaw" wykorzysta informacje napływa j;!133 
od grup-' wywiadowczej placówki Gzadłowice kierowanej przez podoficera 
zawódow. t>9 pp J. Olszewskiego•

Dokument 42 stanowi sprawozdanie z działalności wywiadowczej ca - 
łe.eo Podokręgu Południowo - Wschodniego Okręgu Poraorskisgo Arr.il 
Krajów0 j. Obejmuje informacje o osiągnięciach wywiadowczych "dwójki" 
"Obejścia" /Toruń/, kwietnik" /Nieszawa/, "Ins.pekta" /Lipne/, "Pod
wórza" /Chełmża/,

"Zdzisław" w raporcie skierowanym 0.0 komendanta kpt.e Bronisława 
Pietkiewicza jrtel.ćo’**?: o *pora^ycznvch wypadkach zrzucenia bomb z du
że 5 wysokości przez «amolot.> niewiedonych narodowości ber zarządzenia 
alarmów w rast. miejscowościach:
- 11 X 44 o ccdz. 14-t.ej w polu majątku Kobylniki /Kouseu/ pod Krusz

wicą, bomba b, ciężka, bez szkód
- 18 X 44 o godz* Ui-tej v. polu wei Słcf.r-k /Haalielć/ 3 tar. na wschód
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od lotniska w Latkowie, bomba ciężka, ofiar żadnych I

- 13 II 44 o godz 11-tej przy szosie m. Mątwy n. Not. 300 a od chem. 
fabryki sody i cukrowni, 2 bomby niżej śerednich, 8 Ninoów i 2 Pola

ków zabitych, 30 rannych
- 18 XI 44 o godz. 21-szej, 4 km od toru kolej. Inowrocław - Bydgoszcz 

/ pomiędzy Jaksieami a Niszczewieami, bez ofiar w ludziach
Jak wynika z powyższego sprawozdania /6 grudzień 1944 r. - doku

ment 42/ w PodokręguTfołudniowo - Wschodnim wywiad /oddział II/ naj
sprawniej działał w Toruniu /siedziba Komendy Okręgu/ i w obwodzie 
Inowrocław /kracpt. "Budynki"/. W pozostałych obwodach działalność ta 
była marginalna lub jej w ogóle nie było.

Tymczasem z meldunku kpta B. Pietkiewicza - komend. Podokręgu Po
łudniowo-Wschodniego składanym do 0-225 /Komenda Okręgu Pomorskiego 
AK/ z d. 16 grudnia 1944 r. wynika, że na "Budynkach" ni* się nie dzie
je, że "sytuacja beznadziejna". Jak pogodzić z sobą te dwie informacje 
pochądzące od tegoż samego komend. Podokręgu - B. Pietkiewicza, a 
przekazane komendzie Okręgu zaledwie w odstępie czasu dziesięciodnio
wym. Wypada przyjąć hipotezę, że sam komendant Podokręgu AK miał nie 
pełne, nawet mgliste wyobrażenie o stanie obwodu Inowrocław. Tymbar - 
dziej, że jak sam twierdzi "Osobiście nie mogę tym obwodem kierować 
ze względu na istniejące trudności graniczno - admistr./acyjne/...".
W przekonaniu o nikłej aktywności obwodu utwierdzała kom. Podokręgu 
informacja "Zdzisława" o bardzo trudnej sytuacji.

Jeżeli mimo tak ciężkich warunków i ogromnego zagrożenia ze stro
ny wiecznie czujnego przeciwnika działalność AK na "Budynkach" nie 
ustała, a wręcz przeciwnie, wyprzedzała aktywnością inne obwody, to 
tym większy szacunek należy się lidziom, k t ó S ^ d o  pracy konspiracyj
nej nie zniechęciły aresztowania, jakie miały w tym obwodzie miejsee 
jesienią 1943 r. Większość spośród nich w 1944 r. ukrywała się, za
grożona aresztowaniami. A przez to swoboda poruszania się była ograni
czona. Musieli też stale zmieniać miejsce zamieszkania /"meliny"/, bo 
dłuższy pobyt pod jednym adresem zwracął uwagę, licznie przecież za
mieszkujących te strony Memców, co wzmagało niebezpieczeństwo. Byli133
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poszukiwani przez policję bezpieczeństwa.
M ł

Aresztowania uni]cnął« ratując się właśnie ucieczką z tego terenu, 
Stanisław Kasprzak, młody podoficer zawodowy tuż po szkole podofis. 
dla małoletnich w Koninie, konspiracyjnie związany z szefostwem sekcji 
nasłuchu i łączności PZP podchor. rez. Wacławem Mielcarkiem, podofic. 
zawód. Stanisławem Springerem i kierownikiem grupy pomiarowej /Grund- 
stuckgesellschaft/ pluton, .59 pp Zygmuntem Rogowskim. Początkowo, ukry-

*:k ' *
wał się na terenie Inowrocławia i okolicy u krewnych a później^w QQ 
aż do samego wyzwolenia*

Dużą pomocą podziemnej armii służyła młodzież i kobiety, łatwiej 
niż dorośli mężczyźni wciskali się w sfery najbardziej strzeżonych 
przez Niemców tajemnicą dziedzin, życia wojskowego, politycznego i 
gospodarczego. Wiele z tych skrupulatnie zebranych informacji trafia
ło do sprawozdań redagowanych przez komendę obwodu dla Komendy Okrę - 
gu Pomorze AK.

Przytoczone wyżej sprawozdanie z działalności wywiadu obwodu 
"Budynki" za okfes do 19 grudnia 194-4 r. a datowane przez komendanta 
Podokr. Poł. - Wach. 6 grudnia 1944 r. jest dowodem wykonywania po
leceń otrzymanych z Okręgu. W takim przekonaniu utwierdza zestawienie 
jego treści z instrukcją wydaną przez szefa sztabu Okręgu Pomorze AK 
ppłka Józefa Chylińskiego dla pracy obwodów. Dokładnej daty wydania 
instrukcji nie znamy. Figuruje na niej tylko rok1944. Możemy jednak 
przyjąć, że powstała ona wcześniej niż sprawozdanie "Zdzisława". Za
wiera bowiem ścisłe odpowiedzi na kolejne punkty owej instrukcji.

Tak więc można w konkluzji stwierdzić, że aktywna działalność AK 
w obwodzie Inowrocław - "Budynki" P-o23 trwała do końca okupacji nie
mieckiej tj. do zajęcia Inowrocławia dnia 21 stycznia 1945 r. przez 
wojska sowieckie.
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Matuszewski Zbigniew 98 
Matuszak Józef 39, 40 
Mądry Jan 37
Męclewski A lo jzy  68, 69, 70 
Mielcarek Wacław 43, 56, 57, 62, 63, 114, 125 
Mikołajczak Edmund 101 
Milchert Edmund 80, 81 87, 99, 101 
Milchert Salomea 87 
Mirgałowski Bolesław 38 
M isz Henryk 99 
Molenda Antoni 29, 47, 76 
Molenda Leon 75 
Mroziński 86 
Musielak Jan 121 
Musielak Teodor 121

Nadolna Kunegunda 111 
Nawrocki Teofil 52 
N ic Tadeusz 59
Niekielewicz Stanisław 108, 109 
Niemczyk 29
Niemczyk Jan 29, 30, 36, 42 
Niesobski Edward 71, 72, 73 
Niklaszewski Aleksander 101 
Nowak Stanisław 76
Nowak Tadeusz 26, 33, 65, 92, 95, 98, 120 
Nowicka Maria 84
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Nowicki A lo jzy 22 
Nowakowski 54 
Nykiel Julia 88 
Nyklewski Aleksander80, 94

Oczachowska 115
Oczachowski Aleksander 35, 42, 61, 78, 80, 
81,82, 86, 93,94, 95, 98, 101, 114, 115, 119, 
120, 121, 122 
Oczachowski Józef 84, 86 
Okoński Seweryn 36 
Olszewski Gustaw 33, 116, 118 
Olszewski Józef 74, 75, 123 
Orczyk Stanisław 29, 30 
Omatek Bronisław 37 
Ostrihansky Rudolf 45, 64, 116 
Owędy k 36

Pakulski Antoni 29, 30 
Pałąk J. 30, 47
Pałubicki Jan 65, 68, 105, 116, 118
Pasiecki Stefan 59
Pastuszak Jerzy 57
Paszota Czesław 36
Paszota Walery 36, 37, 38, 41, 76
Pawlak Leon 75
Pawłowski 36
Pfeiferówna Jadwiga 71
Piątkowski Józef 49
Pieczyński Józef 21, 37
Pieprz Zofia 115
Pietkiewicz Bronisław 120, 122, 123, 124
Pietrzak Jolanta 57
Pietrzak Tadeusz 84
Pluciński 59
Pluskota 59
Płęchocka Helena 117
Poćwiardowski Walenty 84
Polaszyński Marian 24
Poliwka Bronisław 96
Pomierski Paweł 70, 73
Popiołek Heliodor 36
Prądzyński Jozef 81
Prusak z d. Stachowiak Elżbieta Jadwiga 59, 
60, 98, 101, 114 
Przekwas Tomasz 54

Rakoń Stefan 19 
Ratajczak Jan 58 
Ratajczak Józef 32 
Ratajczak Zygmunt 58 
Rogalski Aleksander 81 
Rogalski Edmund 79 
Rogowski Zygmunt 125 
Rokicki Józef 92

Rosołek Juliusz 58, 59 
Rosołek Leon 58 
Rossa Maksymilian 70, 73 
Roszak Czesław 54
Rowecki Stefan 19, 21, 23, 25, 31, 32, 33, 45,
46, 47, 56, 65, 67, 92
Roy Szczepan 49, 50
Różański 88
Rudnicki Janusz 63
Rutkowska Stefania 43
Rychlewski A lo jzy  54, 57, 113, 114
Rychłowska Janina 85
Rządkowski Edmund 98
Rzymkowska Edyta 57
Rzymkowski Florian 57

Sach Stefan 92 
Sadowska Jadwiga 43 
Sadowska Janina 43
Sadowski Bronisław 29, 42, 43, 61, 67, 73, 76,
93,94, 105
Sałata Jan 34, 54, 55
Sanojca A. 32
Sawicki Józef 50, 90
Sądel Karol 40
Schulz Aleksander 109
Sejn Karol 111
Serwański Edward 23, 24, 95
Sierżant 51
Sikorski Julian 38, 39, 40 
Sikorski Władysław 19, 21, 25, 56 
Siwiński 69
Skoblewski Kazimierz 90,91, 101 
Skrzypczyński Tadeusz 78 
Słowikowski Edward 31, 37, 41 
Sobecki Izydor 60, 80, 101, 114 
Sokorski J. 39
Sosnkowski Kazimierz 19, 23, 31, 32, 33, 45, 
55, 65
Spalony Stanisław 49
Springer Stanisław 56, 62, 63, 99, 114, 125
Stachowiak Franciszek 31, 37
Stachowiak Tadeusz 43
Staniszewska Leonarda 43
Stański Stefan 61, 62, 63
Staszak Zygmunt 44
Staufer Maria 68
Stefaniak Antoni 48
Stefański Stanisław 49
Stefański Teofil 49
Stempniak Alfons 57, 61, 62, 63, 114
Stoiński 55
Strachanowski Marcin 80 
Strzyżewski Dzierżykraj 24 
Swierski Leon 48
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Szatkowski Zygmunt 116, 117, 118 
Szczerbicki 69
Szewczuk -  Kando Anna 106
Sznajder Jan Władysław 35, 41, 74, 107, 108,
109,114
Szulc Aleksander 118

Śliwiński Alfons 36, 53

Tojza Leon 119 
Tonn Czesław 57 
Tonn Teofil 49 
Trocholepszy 101 
Trojanowski Franciszek 122 
Turkowska Marta 57 
Twardowski 90 
Tyloch Edmund 63, 67, 98, 99 
Tyloch Henryk 98

Urbaniak Zdzisław 37 
Urbański 47

Wabich Czesław 49, 50, 51 
Walczak Stanisław 72 
Waliński Franciszek 72, 121'
Wienc Antoni 71, 73 
Wienc Julianna 71, 73 
Wieszczycka 60 
Wiśniewski Jakub 23, 24 
Włóczyński Michał 83, 84, 86, 87, 99

Wnuk -  Stelter Julia 62, 68, 69
Wojciechowska Zofia 107
Wojciechowski Franciszek 28, 29, 34, 35, 54,
74, 107, 108, 109, 110
Wojciechowski Marceli 37
Wojciechowski Mieczysław 77
Woźniak Edmund 44, 64
Woźniak Irena 57
Woźniak Leopold 44, 96, 100
Woźniak Marian 23
Woźniak Teodor 44
Wrembel Henryk Zbigniew 112, 113
Wróblewski Adam 115
Wróblewski Ludwik 52
Wróblewski Tadeusz 115
Wrycza Józef 43, 93, 121

Zaleta Sylwester 55, 107 
Zawacka Elżbieta 23, 47, 84 
Zdrojewski Edmund 36 
Zduński Wiktor 41 
Zieliński Lucjan 63 
Ziętara Hieronim 110, 111, 112 
Ziętara Ludwik 111 
Ziętarski Lucjan 121 
Zybała Wacław 71

Żurawska Maria 73

7pO«oęalc f •' u© r7Łt-» ŁTitUoi*rtv c?3. X V
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ul. Piekary 49, kit 2 
S74IB TGRUN

ch,

flth
uń# 1992.09.14Toruń,

Pan
Alojzy Nowicki 
ul* C.Skłodowskiej 
8^-100 Jnowrocław

Szanowny Panie

•^giękujemy serdeoznie za przesłaną relację oraz materiały in
formujące o dzałalnoźci Szarych Szeregów na terenia Inowrocławia 
z lat II wojny światowejś

Z poważaniem
doc dr habi^KJ^ft^ta Zawacka 
Przewodnicząca Rady Fundacji
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Toruń, 1992*11.02

Pan
Ldz. 1067/RFI92 Alojzy Nowicki

88-100 Inowrocław 
C.Skłodowskiej

Szanowny Panie,

Zaznajomiłam się z wielkim zainteresowaniem z Pana opracowa
niem umieszczonym w wydawnictwie na 50-lecie AK, jak również 
z Pana relacją.

Jest wiele spraw nie rozwikłanych w skomplikowanej strukturze 
inowrocławskiej Komendy AK. Chciałabymulaproponować przedstawienie 
Pana opracowania na naszym kolejnym spotkaniu klubowym a potem 
może na III sesji naukowej jaką planuje nasza Fundacja w listo
padzie 1993 r.

Na spotkanie poprosilibyśmy prof. Jana Szilinga, żyjących jesz
cze uczestników inowrocławskiej konspiracji, może dr Woźniaka /zn 
wcę WOZfe/, może przyjechałby "Grom" syn Jozefa gałęzewskiego 
/jest pełnomocnikiem Pundaoji w USA?.
Kto jeszcze żyje z weteranów? Prommholz, Oczachowski już chyba 
nie.

Łączę wyrazy szacunku

Doc. dr hab. Elżbieta Zawacka 
Przewodnicząca Pundaoji

Zał.
Zaproszenie na sesję
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Alojzy Nowicki 
ul. C. Skłodowskiej 
88-100 Inowrocław

Inowrocław, 15.02.93
2 ^ * 3 .2 3

Szanowny 
Panie Doktorze!

Powołując się na moją znajomość z p. Pufalem
z Terenowego Koła Sw. Związku żołn. Ak w Inowrocławiu i wcześniejszą 
współpracę z nieżyjącym już mgr Tadeuszem Nowakiem z Poznania w imieniu 
własnym i prof. 1. Dombkiem z tut, 110 zwracam się do Pana Doktora z 
prośbą o pomoc w wyjaśnieniu nam pewnych problemów dotycz, okresu kon
spiracji na terenie Inowrocławia.

Przygotowujemy z prof. Dombkiem materiał do opracowania historii 
Ruchu Oporu i konspiracji wojskowej w Inowrocławiu i na Kujawach Za - 
chodnich będąc w ścisłym kontakcie z p. doc. El. Zawacką z Torunia.

Zagadnienie jw nie było i nic jes£ zagadnieniem łatwym, co stwier
dziliśmy badając ten temat jeszcze z śp T. Nowakiem. Stąd też uprzej - 
ma prośba do Pana Doktora o pomoc.

Istniał lub istnieje jeszcze wielostronicowy dokument - raport skie
rowany do d-cy KO Reich z dnia 11. XI. 44r. 1. dz. 2/44 oznaczony sym
bolem P - 023 /obwód Inowrocław/ podpisany pseudonimem "Zdzisław”.
Jedną z kopii tego raportu przywiózł swego czasu śp T. N. celem wyko - 
rzystania do prowadzonych przez nas badań inowrocławskiej konspiracji.

Mestety egzemplarz prawie nieczytelny, wrócił do Poznania celem 
ewentualnej wymiany u Pana Doktora na egzemplarz czytelniejszy. Los spra
wił inaczej. Kój Kolega, członek naszej inowrocławskiej grupy Szarych 
Szeregów, zmarł przedwcześnie i akcja ewent. wymiany dokumentu nie zosta
ła zakończona.

Kto to był "Zdzisław" i jakie poruszał w tym raporcie problemy. Czy 
podpisujący się tym pseudonimem to mjr Aleks. Oczachowski? Czy to jego 
trzeci, po "Jaksie" i "Jastrząbcu" pseudonim jako komendanta obwodu Ino
wrocław od. około połowy 1944r.?

Za okazaną pomoc w tej nurtującej nas obecnie sprawie składamy Panu 
Doktorowi serdeczne podziękowania.

Pozostaję z głębokim szacunkiem
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Alojzy Nowicki 
ul. G. Skłodowskiej
88-100 Inowrocław

Inowrocław, 17. 02.1993

L.dz.

Pani

Szanowna Pani Docent!

Zanim przystąpię do omawiania spraw interesujących Panią Docent 
uprzejmie proszę przyjąć wyrazy przeprosin za opóźnianie się w ko - 
respondencji i odpowiedzi na Pani pisma.

Wynikło to bowiem z racji zaangażowania się w przygotowaniu pro- 

grmów obchodów - 16 stycznia 1993r. - 80 rocznicy istnienia harcer - 
stwa w Inowrocławiu i 10 rocznicy istnienia i działania Kręgu Senio
ra przy ZHP w Inowrocławiu. W ramach tych prac opracowałem ok. 50 
stronicową "Jednodniówkę" i przygotowałem scenariusz do wystawy z 
tych okazji pod hasłem "Harcerstwo naszych czasów".

Teraz postaram się ustosunkować do problemów sygnalizowanych w Pa
ni Docent pismach do mnie,
- w sprawie poszukiwanego lekarza majora rez. z Inowrocławia w 1939r.

/ustalenia wspólne z p. J. Kurek/ że częściowo po

la wosk. w Ciechocinku we wrześniu 1939 roku, czy 
był członkiem "Grunwaldu" nie ustalone.

- w kolejnej sprawie dotycz, kupca Eckerta /lub Ekierta/ informuję, 

że o tym nazwisku był w Inowrocławiu Józef Eckert ur. w 1870 roku, 
restaurator, działacz "Sokoła" i uczestnik powst, wlkp w Inowrocła

wiu, zmarł 15. XI. 1931r.

warunki spełnia lek, Henryk Zborowski - mjr rez
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- jego syn Mieczysław ur. w 1897r, również uczestnik powst. wlkp, 
zginął w czasie słnnej "krwawej nocy" 22/23.X.39r w inowrocławskim 
więzieniu.
Cieszę się bardzo, że doceniła Pani moje opracowanie w "Jednodniów

ce" /50 - lecie AK /, Przy tej okazji informuję, że temat ten jest w 
tej chwili na naszym warsztacie, Wspólnie z prof, I, Dombkiem z I 10 
im. J. Kasprowicza od pewnego już czasu gromadzimy materiał do opraco

wania pełnej historii inowrocławskiego ruchu oporu i wszystkich działa

jących w Inowrocławiu i na Kujawach Zachodnich konspiracyjnych organi - 
zacji wojskowych 1939-45, /WOZZ, PZP-AK, PAP, WSK, NOW, Szare Szeregi ../ 

Sądzę, że do listopada 1993 roku /podany prgsez Panią Docent termin 
III sesji naukowej/ będziemy mieli ten temat już w ogólnym zarysie opra
cowany. Celem pomocy i wyjaśnienia pewnych spraw mamy nawiązany kontakt 
z p. dr M. Woźniakiem z Poznania.

Mjr Al, Oczachowski "Jaxa", "Jastrzębiec" i prawdopodobnie "Zdzis- 
ław" zmarł 23 maja 1987 roku w Ksczuniu P.

Od "Groma" - syna chor. J, Gałęzewskiego mam sporo materiału dotycz, 
jego wojsk, kariery, harcerskiej działalności i pobytu w więzieniu we 
Wronkach /dział, WOZZ /

Kończąc chciałem jeszcze powiadomić Panią Docent, że w lutym br, z 
mojej inicjatywy nasza szaroszeregowa grupa przystępuje do kombatanckie
go Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Poznaniu b. Ul "Przemysław" i sta - 

nowić będziemy w pionowej strukturze tego Stowarzyszenia Krąg przy Od
dziale w Poznaniu, W związku z tym już jako Stowarzyszenie nawiążemy 
kontakt z Panię doc, dr K, Podlaszewską w sprawie składania pisemnych 
relacji-naszych członków z racji ich działalności szaroszeregowej, Przy- 
gotujwmy również relacje o zmarłach naszych członkach. Prosimy tylko 
o przysłanie nam pewnej ilości schematów relacji celem rozprowadzenia 

ich wśród kolegów.
Bardzo proszę o wszelkie wydawane publikacje dotycz. AK z pomorskie

go terenu.

Pozostaję z głęb dk im szacunkiem149
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Toruń , 1993.03.03

Pan
Ldz* /A/93 Alojzy Nowicki

ul. Curie-Skłodowskiej
88~100 Inowrocław

Szanowny "^anie.

v< imieniu p.doc. Elżbiety Zawaokiej dziękuję Panu bardzo 
za list i wszystkie przesłano informacje.

Ponieważ zajmuję się inspektoratem toruńskim, prosiłabym 
o kontaktowanie się w przyszłości ze mną*

Poszukiwany przez Pana dokument z dnia 11*11*1944 - l*dz*2/44 
podpisany pseudonimem "Zdzisław” znajduje się w naszych zbio
rach /Akta Okręgu Pomorskiego AK, teczka nr 6/'.

Mamy też do Pana prośbę* Ozy zechciałby Pan na sesję listo
padową przygotować komunikat o inowrocławskich organizscleob 
poza-akowskloh* Zależałoby nam szozególnie na WOZZ, PAP i NOW* 
Może mógłby Pan przyjechać w któryś wtorek w godzinach przed
południowych do Fundacji celem omówienia ne. miejscu wszystkich 
związanych z tym problemów, a także skorzystanie, z wymienione
go raportu "Zdzisława1*.

Z poważaniem

doc. dr Krystyna Podlaszewska
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Toruń, 1993.03.02

Ldz. /A/93 Pan
Alojzy Nowicki
ul. Curie Skłodowskiej
88-100 Inowrocław

Szanowny Panie,

% imieniu. e, doc,. Elżbi v,Panu bardzo za ̂ r,x ■ 
&i% «v ifm/spHiidzięku:• t clę&w,— ---------- - . ... .jiczymy na obiecane re-' 05On\w.f e m u m i  y n u r n w * * * * * . * s ̂lis*t i>wszystkie orzesłanfi .rrnformacniczivnuv na obiecane 

lacje od członkotrf^zarych Szeregów
~^~/Czy zechciałby Pan na sesję listopadową przygotować komunikat 
o inowrocławskich organizacjach poza-akowskich. Zależałoby nam 
szczególnie na W OZ Z, PAP i NOT/. Może mógłby Pan przyjechać 
w vr któryś wtorek w godzinach przedpołudniowych do Pundacji 
celem omówienia na miejscu wszystkich związanych z tym proble
mów f Ol k iA / ic d W top teu u w Ł 2, c rc ^ ^ tu  n

Z poważaniem 

Dokumentalistka Inspekt. Toruńskiego

doc. dr Krystyna Podlaszewska

(kt uxl M.Uu/mt/tit 2 da{ ĄĄJĄ. /MkWłwLhtouii
1

[M -a OLim^a $k i kcdm u y  &\ --Yyvbjrf4,

cttotmy kti d r ffciui pi(P>L
M M fv

lącfcuoc £ cwf

V  d^Hu^eCoy §Cu*f0(d!uVj' lh.0Z.Cfb
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Toru*, 1993.03*02

Ldz. /A/93 Pan
Alojzy Nowicki
ul. Curie Skłodowskiej
88-100 Inowrocław

Szanowny Panie,

W imieniu p.doc. Elżbiety "awaokiej Iziękuję Panu bardzo za 
list i wszystkie przesłane informacje. Liczymy na obiecane re
lacje od członków Szarych Szeregów.

Czy zechciałby Pan na sesję listopadową przygotować komunikat
o inowrocławskich organizacjach poza-akowskich. Zależałoby nam 
szczególnie na WOZZ, PAP i HO'.' • Może mógłby Pan przyjechać 
w w któryć wtorek w godzinach przedpołudniowych do Pundaoji 
oelem omówienia na miejscu wszystkich związanych z tym proble
mów.

Z poważaniem

Dokumentalistka Inspekt, Toruńskiego

doc*
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Szanowna Pani
Doc. dr hab« Elżbieta Zawacka 
Toruń

Szanowna Pani Docent.

W załączeniu przesyłam Pani egzemplarz /kserokopie maszynopisu / 
jednego z zakończonych już rozdziałów / bez adiutaeji itp/ naszego 
opracowania dotyczącego istnienia i działania na naszym terenie / Ino
wrocław i Kuj• Zachodnie/ organizacji wojskowych w latach 1039 - 1944.

Jednocześnie informuję w imieniu własnym i współautora prof. Lu
cjana Dombka / I L0 im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu/, że całość ppra- 
cowania obejmuje następujące rozdziały: wstęp, organizację "Ojczyzna”, 
organizacje wojskowe - PZP, PAP i N©W, grupę WSK i Szare Szeregi w Ino
wrocławiu, Pakości i Strzelnie.

Przekazany Pani rozdział dotyczący istnienia i działania PZP/AK/,
PAP i NOW zaczyna się od 19 strony i kończy na 125 maszynopisu. Uważa
my bowiem, że właśnie ten rozdział Panią Docent najbardziej zaintere - 
suje.

Strony od 1-18 to wstęp do opracowania, w tym również opis działa
nia organiz. ”0jczyzna". Strony 126 do 139 to WSK w Inowrocławiu - te
mat dobrze znany Pani Docent. Od strony 140 rozpoczyna się opis działa
nia Szarych Szeregów w Inowfocławiu, Pakości i Strzelnie /temat w opra
cowaniu/. Całość zamykamy indeksem ok.350 nazwisk z krótką notką bio
graficzną przy każdym, wykazem ok.75 nazwisk osób, których relacje pi
semne bądź ustne wykorzystaliśmy do tej pracy oraz wykazem źródeł, opra
cowań i literatury. Opracowanie ilustrowane będzie zdjęciami.
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Przesłany materiał pozostawiamy do wyłącznej Pani Docent dyspozycji
i potrzeb Fundacji Archiwum Pomorskiego Armii Krajowej w Toruniu.

Między każde dwie strony maszynopisu załączona jest czysta kartka 
z numeracją sąsiednich stron. Uprzejmie proszę o dokonywanie na tych 
kartkach uwag, uzupełnień i usterek. Zapisane kartki proszę przysłać na 
mój adres celem ich skserowania by później wprowadzić cenne Pani Docent 
uwagi do naszej treści.

Kończąc prosimy uprzejmie Panią Docent o podanie nam warunków jakie 
winien spełnić nasz autorski zespół przy ewntualnym wydaniu tego opra - 
cowania przez Fundację Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu.

Pozostajemy z głębokim szacunkiem

AL. H o ^ \ c  ̂  l
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..Archiwum - ' ! ■ * >  /nf Jul. Piekary 49, iei. 271-86 f  .

87-100 TORUŃ

Torui, 1994.05.31
Ldz. Vfr/A/94

Pan
Alojzy Nowicki 
ul.Curie-^kłodowakiej 
88-100 Inowrocław

Szanowny Pania,
^ .

Niestety nie możemy w tej ohwili azozegółowo zająć się V.aszyra 
tekstem, ktSry wymaga oczywiście uzupełnień i poprawek. Musieli
byśmy do tego na dłużej oddelegować osobnego pracownika*
Natomiast stawiamy przed "ani otworem nasze archiwum. Autorzy 
mogą do swego tematu w pełni z niego korzystać.

Rozważyć sprawę druku Waszej pracy możemy dopiero po jej cał
kowitym zakończeniu i po uzyskaniu pozytywnej recenzji* Oczywiś
cie temat mieści się jak najbardziej w profilu naszych wydawnictw.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Fundacji
z uw- h .

/doc. dr ha/b.Elżbieta Zawacka/
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Szan.Pan
Alojzy Nowicki
ul.C.Skłodowskiej ‘
88-100 Inowrocław

Szanowny Panie !
Odnośnie ś.p mjra A.Oczachowskiego-ma Pan rację.Niestety dokumen 

ty przekazałem na ręce Prezesa Zarządu Okręgu SZŻAK w Bydgoszczy,jako 
nie dotyczące KO Poznań.Oryginały są w posiadaniu P.doc.Zawackiej.

Niestety nie mogę potwierdzić iż ś.p mjr użwał ps.Jaksa,czy 
"Jastrzębiec”.Mogę jedmak powiedzieć ,że na Państwa sesji dotyczącej 
Harcerstwa-kłamał.Można też szukać w Osolineum depozytu ś.p por inż. 
Frmholza-tam będą wyjaśnieni sprawy !

Z poważaniem 
/dr Mar/an Woźniak/

158



159



160



161



162



163



164



165



166



167




