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y f t f i
Bogusław Obiegałka 

Warszawa

Fragmenty zewspomnień dziecka - sieroty

po członku ruchu oporu Stanisławie Obiegałka

Klika miesięcy po śmierci Ojca nastąpił okres walki o twierdzę Gru

dziądz., Dla Matki, brata Mieczysława i  dla mnie był to okres żałoby, czas 

codziennych spacerów na mogiłę Ojca^na pobliski cmentarz* W miejscu nasze

go zamieszkania położenie frontu zmieniało się codziennie, zdarzało się, 

że w nocy zachodziły do nas czujki rosyjskie, a w dzień widzieliśmy tylko 

żołnierzy niemieckich, Ta sytuacja zmieniała się wielokrotnie, najtrudniej 

było wyjść z piwnicy i przynieść wody* • « Później była ewakuacja nakazana 

przez wojsko niemieckie, która doprowadziła nas wpierw w mury więzienia 

miejskiego i dalej do cioci w jednej z piwnic Grudziądza* Tam doczekaliś

my się dnia wyzwolenia, następne dni nie były wypełnione radością. . * *

Powrót z Matką do "naszej starej piwnicy" prowadził drogą przez 

grudządzki park, droga była ośnieżona, ale prowadziła tak, że co chwilę 

potykaliśmy się o zwłoki żołnierzy* Nie pamiętam już, czy tego samego dnia 

po powrocie, czy następnego przeżyliśmy z bratem dramatyczne chwile troski

o Matkę* Przechodziliśmy z Matką korytarzem do naszej piwnicy, zdam.ało 

nam się, że jest ona pusta* W pewnej chwili rozległ się strzał* Matka chwy

ciła się za ramię i zaczęła słabnąć* Na nasz krzyk przyleciały sąsiadki 

zamieszkałe poza piwnicą, pomogły Matce dojść do łóżka i udzieliły pierw

szej pomocy* Później relacjonowały, że przybiegł żołnierz rosyjski i zawo

łał "budziet żyć.** niczewo***” lula przeszła z przodu przez ramię, v po

bliżu głównej aorty, koło serca, wyszła z tyłu pleców* Lekarz* kuzyn Matki 

przybyły akurat do Grudziądz* miał przy sobie zastrzyki przeciw tężeowe, 

udzielił pierwszej pomocy lekarskiej, mówił o cudzie Opatrzności Bożej nad 

Matką* Był to cud, który trwał do 3 grudnia 1957 roku. Postrzał miał wpływ 

na stan zdrowia Matki, która później coraz częściej uskarżała się na serce 

w trudnych latach swojego samotnego życia. Mimo to była zawsze pogodna, 

nie słyszałem, aby kiedykolwiek źle życzyła strzelającemu żołnierzowi*

Bo dziś nie wiem dlaczego ten żołnierz strzelał do kobiety z dziećmi, co 

on wtedy myślał gdy przybiegł do naszej piwnicy? Czy później zastanawiał 

się kiedyś nad swoim czynem i  nad tym jak tragicznie wpłynął na losy jed

nej z polskich rodzin? Czy żołnierz wiedział, że wkraczając do miasta 

Graudenz* jest w rzeczywistości w Grudziądzu gdzie wtedy była tylko polska 

ludność* Trudne i prawdziwie bohaterskie było życie Celiny Obiegałka wdowy 

po członku ruchu oporu na Pomorzu! Matce zawdzięczamy z bratem to kim 

jesteśmy d zisia j. Chata swoją wiarą i swoją nadzieją ukształtowała nasze 

człowieczeństwo! ---- -
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członku

0 śp. Stanisławie O B I E G A - Ł K  t (5 . 

Komendy Obrońców Polski w latach. II  w§^n^ ś

Stanisław Obiegałka urodził się 28 września 1904 roku w Palędziu 

powiat poznański* Był synem Jana i  Katarzyny z domu Wiciak, rolników zna

nych w miejscu urodzenia* Stanisław o własnych siłach zdobył zawód i tytuł 

ogrodnika dyplomowanego kończąc w roku 1933 Państwową Szkołę Ogrodnictwa

prezesem Związku Zawodowego Ogrodników na terenie Wielkopolski w Poznaniu* 

Pracował między innymi jako instruktor kontraktowy Państwowej Szkoły Ogro

dnictwa, kierownik robót przy zakładaniu części Ogrodu Botanicznego w Poz

naniu, a następnie w roku ti933 w wyniku konkursu objął posadę urzędnika 

Starostwa Krajowego Pomorskiego w Toruniu, kierownika szkółek drzew ozdob

nych w Kończewicach w pobliżu Chełmży. Poza pracą zawodową w Toruniu 

i  Kończewicach dał się szybko poznać na Pomorzu jako pszczelarz, zakłada

jąc wzorową pasiekę i  organizując środowisko pszczelarskie w Chełmży i oko

licy jako pierwszy prezes Koła* Ta i inna działalność spowodowała, że szy

bko stał się osobą znaną w Chełmży i na Pomorzu mimo swego wielkopolskiego 

pochodzenia#

W roku 1939 Stanisław Obiegałka był żołnierzem rezerwy bez przydzia^- 

łu mobilizacyjnego* Na wezwanie władz skierował się w rejon południowo - 

wschodni ej Polski, a następnie w październiku 1939 roku powrócił na Pomorze, 

aby podjąć odpowiedzialność za to co działo się tu, a także za rodzinę$ 

żonę Celinę i  sjnów Bogusława eraz Mieczysława* Kontynuował praco w szkół

kach: drzew w Kończewicach, a także prowadził pasiekę, wtedy już o znacze

niu towarowym, która dostarczała środków do życia* V pierwszym okresie 

wojny był ras lub dwa razy zatrzymany przez policję niemiecką w Chełmży 

z podejrzeniem o działalność konspiracyjną. Daty krótkotrwałych aresztowań 

n i*  zostały odnotowane w pamięci synów, dzisiaj pamiętam, że po przesłucha

niach połączonych z biciem, torturowaniem wracał do desu i  po leczeniu 

wracał do pracy*

Aresztowanie Stanisława Obiegałki nastąpiło w dniu 4 listopada 1940 

roku, co zostało opisane przez Siego w następujących słowach "••*p o  aresz

towaniu moim zostałem samochodem przewieziony do Grudziądza na Młyńską

i  to w towarzystwie jednej Pani z Bydgoszczy i 3 oficerów gestapo*n Losy 

aresztowanego w. gestapo w Grudziądzu opisano obszernie w załącznikach 

nr 1 i  2 , które przekazano jako relacje do Muzeun Martyrologii Ziemi 

Grudziądzkiej w Grudziądzu* W areszcie gestapo Stanisław Obiegałka prze

bywał ponad dwa lata pozostawiając listy i karty przekazywane w większości 

szczególnymi okazjami z ręki do ręki osób zaufanych, stanowią one obszerne

fragmenty kronikarskich zapisów tego co działo się w grudziądzkim gestapo 

w latach 1940-42*

w Poznaniu, w kierunku ogrodnictwa ozdobnego* Był założycielem i  pierwszym
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Stanisław Obiegałka należał do Komendy Obrońców Polski, daty wstą

pienia do organizacji nie znam, wie®., że w Toruniu kontaktował się z Wies

ławom Stremlauem* Później,w gestapo w dniu 5 listopada 1940 roku był z nl» 

konfrontowany* Z opowiadań natki Celiny i  Wiesława Stremlaua wie*, że vy*» 

konywał sadania zwiąsane z dokumentowaniem sytuacji w gospodarce cywilnej 

na Pemerzu, a także sytnacji materialnej i  związanych z tyn nastrojów 

wóród społeczeństwa polerskiego* Opracowania to były przekazywane do War- 

^  ssawy colon dalszego wykorzystania. Ojciec używał pseudonimu konspiracyj

nego "P0HAJ". Kie umiem powiedzieć nie na temat przysięgi Ojca, nie wien 

ozy i  kiedy ją składaj* kto ją Odbierał* Pamięta* tylko z opowiadań Matki, 

żo współpracował między innymi z ludźmi z Chełmży i  okolic* Wiem, żo w ge

stapo nigdy nic załamał się i  nikt z osób z nim współpracujących nie ponió

sł z togo tytułu straty* Wśród wymienianych przez Matkę po wojnie osób 

powtarzało się-zawsze nazwisko doktora Zagiorskiego lekarza z Chełmży, 

innych już nie pamiętam* Przebywając w gestapo Stanisław Obiegałka pamię

tał o tym, aby pomóc rodzinom wBpółaresztowanych wydając Matoo dyspozycje 

w listach, aby np, przekazała kilka funtów miodu dla dzieci lub inne dys

pozycje solidarnej ponoey między Polakami* Ojcu nie wytoczono nigdy proce

su o działalność konspiracyjną, podobnie jak współaresztowanym, do końca 

aresztowania przebywał w gestapo z świadomością, że dojdzie do takiego 

procesu* Zwolniony został z gestapo przed Bożym Karodzeniem 1942 roku, 

z nakazem pracy w szkółkach grudziądzkich pod nadzorem gestapo* Stanisław 

Obiegałka zmarł w dniu 12 października 1944 roku, o okolicznościach śmierci 

napieałem w relacji stanowiącej załącznik nr 1* W tym samym załączniku po

dano wybrane zdania Ojca o przeżyciach w gestapo grudziądzkim*

Rodzina Obiegałkow z Palfdzla została wysiedlona w czasie wojny 

z poznańskiego i  rozproszona; dziadek Jan z córką Moniką do ziemi nowosą

deckiej, brat Wacław wywieziony na roboty do Niemiec, drugi brat Jan był 

jeńcom wojennym, a tylko najmłodszy Alojzy pozostał na niejecu jako pra

cownik rolny u Niemca, W rodzinie natki Celiny! dziadek Hubert Kruczkowski

wójt z gniny Wory zoetał rozstrzelany na jesieni 1959 roku w Grupie pow*
, *

Świecić, brat Bogdan był jeńcem wojennym, a siostry Halina, Stefania i  brat

Sdmund organizowali różnorodną pomoc między innymi w paczkach dla jeńców 

wojennych, z tej pomocy korzystała również moja Matka*

Matka Celina Obiegałka podjęła po wojnie samotne życie, z pomocą 

rodziny zamieszkała w Czerniewicach koło Torunia i tam pracowała oraz wy- 

chowywała synów do dnia 3 grudnia 1957 roku. Zmarła po dwóch latach zmaga- 

nia  się z paraliżem po wyłowie krwi do nózgu* Wspólna mogiła śp* Rodziców 

znajduje się na cmentarzu w Grudziądzu, w mieście które było dla nae miejs

com zamieszkania w latach 1943*45* ® nakazu policji niemieckiej* Tam rosną 

też drzewa, które sadził Ojciec pod nadzorem gestapo, a które dzisiaj za

pewne ozdabiają niejedno miejsce polskiego miasta Grudziądzu.
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Z okresu wojny światowej pozostała synom Bogusławowi i  Mieczysławowi 

korespondenci ja między Rodzicami złożona z kart i listów w liczbie ponad 

70-eiu, która pozostaje świadkiem ich wzajemnej miłości w tragicznych la

tach, niezłomności duchowej Ojca i nieocenioną pamiątką rodzinną* Te, ro

dzicielskie słowa ilustruje kilka zdjęó z życia Matki i  synów w okresie 

aresztowania Ojca przez gestapo* Najcenniejszą wartością jaka nam pozostała, 

jest świadomość niezłomności Rodziców w ich postawie, w obronie godności 

Polaka,: przekazali nam nadzieję życia w wolnej Polsce i  rozciągnęli to na 

następne pokolenia.

Warszawa - Toruń, 26 - 29 kwietnia 1988r.

- Adres* Bogusław Obiegałka 

ul. Bełska 24 m* 6.

02-638 Warszawa, tel* 48-13-11«

Załączniki.

1»0 Ojcu śp. Stanisławie Obiegałce więźniu Gestapo w Grudziądzu, str. 8 .

2*0 moich Rodzicach, str. 6 .

3 .Odbitki kserograficzne 3 kartek i jednego listu str. 4* 

4 . Odbitka kserograficzna dyplomu za pracę w Starostwie

Powiatowym Ppmorskim w Toruniu str. 1.

5*Zdjęcie Stanisława Obiegałki szt. 1*
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O Stanisławie ^ B I E C A ł K A  

członku Komendy '"'brorcćw Polski w latach II wojny światowej.

Stanisław Obiegałka urodził aię ?Ł' września 1904 roku w Palędziu 

powiat poznański. Był synem Jana i Katarzyny z domu Wiciak , rolników zna

nych w miejscu urodzenia. Stanisław o własnych siłach zdobył zawód i tytuł 

ogrodnika dyplomowanego kończąc w roku 1933 warstwową szkółv Ogrodnictwa 

w Poznaniu, w kierunku ogrodnictwa ozdobnego. Był założycielem i pierwszym 

prezese-a Związku Zawodowego Ogrodników na terenie wielkopolski w J-oznaiaiu. 

óracowgd między innymi jako instruktor kontraktowy Państwowej Jzkoły Ogro

dnictwa, kierownik robót przy zakładaniu części Ogrodu Botanicznego v oz- 

naniu, a następnie w roku 1933 v wyniku konkursu objął posadę urzędnika 

Starostwa. Krajowego lomorskiego w Toruniu, kierownika szkółek drzew ozdob

nych w Kończewicach w pobliżu Chełmży. Poza pracą zawodową w Toruniu ' 

i r-jr.czewicach dał się szybko poznać na Pomorzu jako pszczelarz, zakłada

jąc wzorową pasiekę i organizując środowisko pszczelarskie w Chełmży i oko

licy jako pierwszy prezes Koła. Ta i inna działalność spowodowała, że szy

bko stał się osoba znaną w Chełmży i na Pomorzu mimo swego wielkopolskiego 

pochodzenia* ;

W roku 1939 Stanisław Obiegałka był żołnierzem rezerwy bez przydzia

łu mobilizacyjnego, lit wezwanie włada, skierował się w rejon południowo - 

wscnodniej Polski, a następnie w październiku 1939 roku powrócił na ioaorze, 

aby podjąć odpowiedzialność sa to co działo aię tu, a także za rodzinę$ 

żonę Celinę i  synów Bogusława oraz Mieczysława, kontynuował prace w szkół

kach drzew w Kończewicach, a także prowadził pasiekę, wtedy już o znacze

niu towarowym, która dostarczała środków do życia. 4 pierwszym okresie 

wojny był raz lub dwa razy zatrzymany przez policja niemiecką w Chełmży
r-s

z podejrzeniem o działaliiofc konspiracyjną. Daty kx*ótkotrwałych aresztował; 

nie zostały odnotowane -v pamięci synów, dzisiaj pamiętam, że po przesłucha

niach połączonych z biciem, torturowaniem wracał do domu i po leczeniu 

wracał do pracy.

/rusztowanie Stanisława 'biegałki nastąpiło w dniu 4 listopada 194«J 

roku, co zostało opisane przez Kiego w następujących słowach " . . .p o  aresz

towaniu moim zostałem samochodem przewieziony do Grudzi«*dza na ’ły ską 

i to w towarzystwie jednej Pani z Bydgoszczy i 3 oficerów gestapo.’ Losy 

aresztowanego w gestapo w Grudziądzu opisano obszernie w załącznikach 

nr 1 i 2 ,  które przekazano jako relacje do Muzeun. ‘‘artyrologii Zietci

Grudziądzkiej w Grudziądzu. 4 areszcie gestapo 3tanisław nbie&ałka prze-
\

bywał ponad dwa lata pozostawiając listy i karty przekazywane w większo.ci 

szczególnymi ojł<*z ja*r.i z rą*.i do ręki osób zaufanych, stanowi.- one obszerne

fragmenty kronikarskich zapisów tego co oziaio ai w grucziądzkim ^eatapo 

w latach 1^40-4^.
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Stanisław Obiegałka nalegał do Koready Obrońców Polaki, daty wstą

pienia do organizacji nie znam, wiesu, że w Toruniu kontaktował się z Wies

ławem Jtresslauett. -różniej, w gestapo w dniu listopada 1940 roku był z nim 

konfrontowany. Z opowiadań matki Celiny i Wiesława >tremlaua wiem, że wy

konywał nadania związane z dokumentowaniem sytuacji w gospodarce cywilnej 

na Pomorzu, a także sytuacji saterialnej i związanych z tym nastrojów 

wśród a^łeczeństwa. pomorskiego. Opracowania te były przekazywane do War

szawy celem dalszego wykorzystania. Ojciec używał pseudonimu konspiracyj

nego TORAJ*'. Tie usier, powiedzieć nic na tesat przysięgi ‘"'jca, nie wiem 

czy i kiedy ją składał, kto ją odbierał. Pamiętam tylko z opowiadań Kątki, 

że współpracował między innymi z lul mi z Chełmży i okolic, ./ies, że w ge

stapo nigdy nie załamał się i nikt z osób z nim współpracujących nie ponió

sł z tego tytułu straty. Wśród wymienianych przez Matkę po wojnie osób 

powtarzało się zawsze nazwisko doktora Zagiersiciego lekarza z Chełmży, 

innych juz nie pam ięta. Przebywają*: .w -je sta po Stanisław Obijgaika pamię

tał a tym, aby pomóc rodzinom współaresztowanych wydając “atce dyspozycje 

w listach, łby np. przekazała kilka funtów miodu dla dzieci lub lane dys

pozycje solidarnej pomocy między Polakami. Ojcu nie wytoczono nigdy proce

su o działalno^' konspiracyjną, podobnie jak współ ar jsjtowan/ia, do ko ja 

aresztowania przebywał w gestapo z świadomością, że dojdzie do takiego 

procesu. Zwolniony został z gestapo przed loży* Narodzeniem 194? roku, 

z nakazem pracy w szkółkach grudziądzkich pod nadzorem gestapo. Stanisław 

r bieg alka zm.-\r> w dniu 1? października 1944 roku, o okolicznościach śmierci 

napisakem w relacji stanowiącej załącznik nr 1. W tym samym załączniku po

dano wybrane zdania 0£ca o przeżyciach w gestapo grudziądzkim*

Peózina Obiegałków z Palędzia została wysiedlona w czasie wojny 

z poznańskiego i rozproszone} uziadek Jan z córką Komiką uo ziemi nowosą

deckiej, brat Wacław wywieziony na roboty do Mesuiec, drugi brat Jan był 

jeńcem wojennym, a. tylko najmłodszy Alojzy pozostał na miejscu jajco pra

cownik rolny u Meiaca. W rodzinie matki Celinyi dziadek Hubert ruczkowaki 

wójt z gminy Wery został rozstrzelany aa jesieni 1939 roku w Grupie pow. 

Święcie, brat Bogdan był jeńcem wojennym, a siostry Malina, Stefania i brat 

Edmund organizowali różnorodną pomoc między innymi w paczkach ala jer<ców 

wojennych, z tej pomocy korzystała również moja Matka.

*atka Celina Obiegałka podjęła po wojnie 8amotae życie, z po&ocą 

rodziny zamieszkała w Czerniewicach koło Torunia i tam pracowała oraz wy

chowywała synów do dnia 3 grudnia 1957 roku. Zmarła po dwóch latacb zmaga

nia się z paraliżem po wylewie krwi do móz^u. Wspólna mogiła óp. Foaziców 

znajduje się na cmentarzu w Grudziądzu, w mieńcie które było dla nas miejs

cem zamieszkania w latach 1943-45* a nakazu policji niemieckiej. Tam rosną 

też drzewa, które sadził Ojciec pod cadzorem gestapo, a które dzisiaj za

pewne ozdabiają niejedno miejsce polskiego miasta Crudzlądza.
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Z okresu wojny światowej pozostała ay&om Bogusławowi i Mieczysławowi 

korespondencja między Rodzicami złożona z kart i listów w liczbie ponad 

7G-ciu» która pozostaje wiadkieat ich wzajemnej miko&ci w tragicznych la

tach* niezłownoiici ciuchowej ^jca i nieocenioną pamiątką rodzinną. ?e# ro

dzicielskie słowa ilustruje kilka zćję*' z życia Matki i synów w okresie 

aresztowania Ojca przez gesiapo. Najcenniejszą wartością jaka nas pozo 8 tał a; 

jest świadomość nieziomności Rodziców w ich postawie, w obronie godności 

lolaka* przekazali nam nadzieją życia w wolnej 1’olsce i rozciągnęli to na 

następne pokolenia. -T~ * / TT"

V

Warszawa - Torur, 26 - 29 kwietnia iyG8r.

M res . lo&usław Obiegałka 

ul. Bełska 

02-638 Warszawa«

Załączniki.

1 .0  0 jctt.śp. Stanisławie Obiegałce więźniu Gestapo w trudziądzu, str. 8 .

2 .0  moich Rodzicach, str. ć.

3 .kibitki kserograficzne 3 kartek i jednego listu str. 4*

4. Odbitka kserograficzna dyplomu za pracę w Starostwie

Powiatowym Ppeorskim w Toruniu , str. 1.

5 . 2djęcie Stanisława Obiegałki szt. 1.
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śp. STANISŁAW OBIEGAŁKA 

członek Komendy Obrońców Polski w latach II Wojny Światowej 

/relacja uzupełniona w październiku 1990 roku/

\ Stanisław Obiegałka urodził się 2d września 1904 roku w Palędziu powiat poz

nański. Był synem Jana i Katarzyny z domu Wiciak, rolników znanych w miejscu uro

dzenia. Stanisław o własnych siłach zdobył zawód i tytuł ogrodnika dyplomowanego 

kończąc w roku 1933 Państwową Szkołę Ogrodnictwa w Poznaniu, na Wydziale Ogrodni

ctwa Ozdobnego. Był założycielem i pierwszym prezesem Związku Zawodowego Ogrodni

ków na terenie Wielkopolski w Poznaniu. Pracował między innymi jako instruktor 

kontraktowy Państwowej Szkoły Ogrodnictwa, kierownik robót przy zakładaniu części 

Ogrodu Botanicznego w Poznaniu, a następnie w roku 1933 w wyniku konkursu objął /  

posadę urzędnika Starostwa Powiatowego Pomorskiego w Toruniu, kierownika szkółek 

drzew ozdobnych w Kończewicach w pobliżu Chemży. Poza pracą zawodową w Toruniu 

i Kończewicach dał się szybko poznać na Pomorzu jako pszczelarz, zakładając i pro

wadząc wzorową pasiekę, organizując środowisko pszczelarskie w Chełmży i okolicy 

jako pierwszy prezes Koła. Ta i inna działalność spowodowała, że szybko stał się 

osobą znaną w Chełmży i na Pomorzu, mimo swego wielkopolskiego pochodzenia.

We wrześniu 1939 roku Stanisław Obiegałka był żołnierzem rezerwy bez przydzia

łu mobilizacyjnego. Na wezwanie władz skierował się na rowerze w rejon południowo- 

wschodniej Polski. Powrócił na Pomorze w październiku 1939 roku i zamieszkał z ro- 

/'•' dziną w Kończewicach. Kontynuował prace w szkółkach drzew w Kończewicach, prowadził 

także pasiekę, wtedy już o znaczeniu towarowym, która dostarczała środków do życia. 

W pierwszym okresie okupacji był raz lub dwa razy zatrzymany przez policję niemiec

ką w Chełmży z podejrzeniem o działalność konspiracyjną. Daty krótkotrwałych aresz

towań nie zostały odnotowane w pamięci rodziny i synów. Po przesłuchaniach połączo

nych z biciem, torturowaniem, wracał do domu, a po domowym leczeniu do pracy. 

Stanisław Obiegałka od 15 grudnia 1939 roku do 4 listopada 19^0 roku, to jest do 

chwili aresztowania przez Gestapo, był czynnym członkiem Komendy Obrońców Polski.

\J Pełnił funkcje kierownika wywiadu powiatu toruńskiego w stopniu porucznika /patrz 

załącznik nr 6 i ? /• Stwierdzenie w załączniku 7 o przynależności do byłej Polskiej 

Armii Ludowej należy zaliczyć do powojennych nieporozumień w relacjach świadków 

i braku rozeznania spraw ruchu oporu przez Matkę. Stanisławowi przypisano niepraw-
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dziwie działalność w organizacji, która jeszcze nie istniała w momencie Jego 

aresztowania przez Gestapo, Nastąpiło widoczne pomylenie późniejszej działal

ności świadków, z wcześniejszą działalnością w Komendzie Obrońców Polski,

W liście stanowiącym załącznik 10 Stanisław Obiegałka zapisał słowa " . . .  Po 

aresztowaniu moim ub. r, 4 . XI /w roku 1940 - dopisek autora relacji/ zostałem 

samochodem przewieziony do Grudziądza na Młyńską i to w towarzystwie jednej 

Pani z Bydgoszczy i 3 oficerów Gestapo” , Jedno zdanie tego listu zostało za

kreślone w załączniku do relacji przekazanej w 1938 roku. Dzisiaj można je za

cytować w pełnyu brzmieniu w kontekście kilku zdań " , , ,  Tegoż dnia staliśmy na 

deszczu do wieczora w podwórzu pod strażą kar, maszynowych, a wieczorem przepro

wadzili nas na Amtstrasse gdzie było przejście przez tak zwany suchy las i pier- 

wsza noc w piwnicznej celi w ubraniach na słomie. Następnego dnia miałem przes

łuchy - więc było dupobicie i .t ,p .  Konfrontacja ze Stremlauem i tenże dużo śpie

wał - więc nie pomogło nic. Trzeciego dnia jeszcze przesłuchy i tak zakończyło 

się ze mną, a szli kolejno inni. Pierwsze tygodnie liczyliśmy tylko, że życie 

nasze jest policzone, ale stopniowo się nadzieje rozjaśniały. Nerwów to koszto

wało dużo i jeszcze nieraz kosztuje, ale dzisiaj jestem już zahartowany i różne 

niespodzianki łatwiej mijają. . . 11 Losy aresztowanego Stanisława w Gestapo w Grudzią* 

dzu opisano obszerniej w załącznikach 1 i 2 , włączonych do relacji z 26 kwietnia 

1988 roku. Pytania związane z zakrytym zdaniem zostały przedstawione Wiesławowi 

Stremlauowi w liście z lutego 1988 roku oraz w rozmowie 26 kwietnia 1988 roku.

Na pierwsze pytanie o nazwę organizacji uzyskano odpowiedź "Komenda Obrońców 

Polski. Drugie pytanie ,łco dzisiaj Wiesław Stremlau pamięta z konfrontacji z mo

im Ojcem w Gestapo grudziądzkim w dniu 5 listo- pada 1940 roku” otrzymało odpowiedź 

w liście datowanym 19 lutego 1988 roku".. .konfrontacja św, p. Ojca Twego ze mną 

odbywała się w Gestapo w obecności śp, Adama Przybyły", który w drugim zdaniu 

listu został nazwany koronnym świadkiem /patrz załącznik 11 /, Rozmowa odbyta 

w kwietniu 1938 roku nie wniosła do tego zdania nowych informacji/. Dzisiaj 

z czystym sumieniem odkrywam zakreślone zdanie, wyłącznie do celów historycznych,

0 pracy Ojca w Komendzie Obrońców Polski nie wiele mogę powiedzieć, z opowiadań 

Matki, że wykonywał zadania związane z dokumentowaniem sytuacji w gospodarce cy- 

\/ wilnej na Pomorzu, a także sytuacji materialnej i związanych z tym nastrojów
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wśród społeczeństwa pomorskiego* Opracowania te były przekazywane do Warszawy, 

czy bezpośrednio tego nie wiedziała Matka, celem wykorzystania dla ruchu oporu. 

Podobno korzystano z przesyłek miodu, który stanowił opakowanie dla raportów 

i meldunków. Matce wiadomym było, że Ojciec współpracował z ludźmi z Chełmży 

i okolic. Kim byli Ci ludzie i jak nazywali się, tego pewnie również nie wiedzia

ła .Matka? Wiem, że w Gestapo Ojciec nigdy nie załamał się i nikt z osób współ

pracujących nie poniósł z tego tytułu straty. Po wojnie Matka czasami powtarzała 

\J nazwisko Zagierski, lekarza z Chełmży, innych nazwisk nie pamiętam. Przebywając 

w Gestapo Ojciec pamiętał o tym, aby pomóc rouzinom współaresztowanych wydając 

Matce dyspozycje w listach, aby np. przekazała kilka funtów miodu dla dzieci lub 

inne dyspozycje solidarnej pomocy między Polakami. Ojcu nie wytoczono nigdy pro

cesu o działalność konspiracyjną, podobnie jak współaresztowanym, do końca aresz

towania przebywał w Gestapo z świadomością, że dojdzie do takiego procesu. Zwol

niony został z Gestapo przed Bożym Narodzeniem 1942 roku, z nakazem pracy w szkół

kach grudziądzkich pod nadzorem policji. Świadectwem tamtych dni jest relacja 

Nip. Jana Dudek, która przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy /patrz 

kopia załącznik nr 9/*

0 okresie życia Stanisława Obiegałki od 7 grudnia 1942 roku do 12 paździer

nika 1944 roku najwięcej informacji zawiera relacja Aleksandra Goryńskiego /patrz 

załącznik 12/ oraz Celiny Obiegałka /patrz załącznik 13/* Był to dla Ojca bardzo 

trudny okres życia, może trudniejszy od okresu aresztowania przez Gestapo. Nie 

było dnia i nocy spokoju lecz stały lęk o przyszłość, powtarzające się wezwania 

do Gestapo, śledzenie, groźby i bicie w czasie przesłuchań policyjnych. Mimo tych 

pełnych udręki warunków Ojciec obronił swoją godność i w najtrudniejszych nawet 

dniach nie okazał Niemcom słabości, nigdy nie podpisał żadnej listy niemieckiej 

i żadnego oświadczenia. Przeciwnie pracował myśląc o przyszłości, przygotowywał 

materiał ogrodniczy na czas po wyzwoleniu, sadził, szczepił drzewa i krzewy, aby 

zakwitły w polskim już Grudziądzu, sprowadzał książki ogrodnicze, miał plany 

kształcenia i pracy w wyzwolonej Polsce. Jako Polacy nie mieliśmy możliwości 

korzystania z pomocy lekarskiej, cudem podobno uratowano moje życie w domowym 

leczeniu ciężkiego zapalenia płuc, brat Mieczysław tylko dlatego trafił do szpi-
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tala ua leczenie, że chorował kolejno na kilka chorób zakaźnych, których Niemcy 

bali się jako epidemii. Wtedy też zmarł nasz najmłodszy brat Michał ponieważ wa

runki mieszkaniowe i życiowe nie dawały mu żadnej szansy na przeżycie, Śmierć ma

łego Michała, a nieco później dziadka, seniora Jana Obiegałki były ciosami, które 

spadły na rodzinę. Z relacji Matki pamiętam, że jeszcze bardziej przeżywał Ojciec 

Powstanie Warszawskie na podstawie skąpych informacji docierających na Pomorze, 

Duchowo był obecny wśród warszawskich Bohaterów! Matka stwierdzała po wojnie, że 

w tych latach Ojciec nie miał udziału organizacyjnego w ruchu oporu. Stale znajdo

wał się pod nadzorem Gestapo, co wykluczało taką działalność. Wiadomy jest tylko 

fakt, że w roku 1943 /dokładna data nie jest znana/ spotkał się z Wiesławem Jaro

szewskim, który pod innym nazwiskiem przybył na Pomorze jako kurier z Warszawy,

Po wojnie Matka opowiadała, że Jej kuzyn miał zadania związane z ruchem oporu, 

w czym pomagała mu doskonała znajomość języka niemieckiego oraz doświadczenia 

z Lubawy, Poznania, Tczewa i Warszawy w okresie międzywojennym. Niestety zginął 

on na Pawiaku gdzie był widziany po raz ostai.nl, zabierając z sobą tajemnice kontak

tów z ruchem oporu na Pomorzu. Ojciec umierając 12 października 1944 roku zabrał 

z sobą inne tajemnice pracy w Komendzie Obrońców Polski, polskiej solidarności 

więźniów w grudziądzkim Gestapo. Również niewyjaśnioną, zagadkową tajemnicę swojej 

nagłej śmierci w niemieckim szpitalu do którego udał się pieszo /patrz załącznik 1 / .

Rodzina Obiegałków z Palędzia w Wielkopolsce została wysiedlona w czasie wojny 

i rozproszona; dziadek Jan z córką Moniką do ziemi nowosądeckiej, brat Wacław wy

wieziony na roboty do Niemiec, drugi brat Jan był jeńcem wojennym, a tylko najmłod

szy Alojzy pozostał na miejscu jako pracownik rolny u Niemca. W rodzinie matki 

Celiny; dziadek Hubert Kruczkowski wójt z gminy Wery został rozstrzelany na jesieni

1939 roku w Grupie koło Grudziądza, brat Bogdan był jeńcem wojennym, a siostry Ha

lina, Stefania i brat Edmund organizowali różnorodną pomoc między innymi w paczkach 

dla jeńców wojennych, z tej pomocy korzystała również moja Matka.

Matka Celina Obiegałka podjęła po wojnie samotne życie, z pomocą rodziny 

zamieszkała w Czerniewicach koło Torunia i tara pracowała oraz wychowywała synów 

do dnia 3 grudnia 1957 roku. Zmarła po latach zmagania się z paraliżem po wylewie 

krwi do mózgu. Wspólna mogiła śp. Rodziców znajduje się na cmentarzu w Grudziądzu, 

w mieście które było dla nas miejscem okresowego zamieszkania z nakazu policji
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Okres pookupacyjny wdow  ̂ śp. Celiny Obiegałka wymaga badzo istotnych uzupełnień 

na podstawie dokumentów odnalezionych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i w zbio

rach rodzinnych Mieczysława Obiegałki. Ostatnia decyzja z weryfikacji w Polskim 

Związku B. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 

datowana została 17 lipca 1949 roku /patrz załącznik 14 /. Następne orzeczenie we

ryfikacyjne otrzymała Matka z Komisji Kwalifikacyjnej przy Wojewódzkiej Badzie 

Narodowej w Bydgoszczy, datowane 31 marca 1950 roku. Decyzja była brzemienna skut

kami dla wdowy i pozostałych dzieci ponieważ z dniem 1 kwietnia 1950 roku odebrano 

prawo do zasiłku i pomocy po zmarłym Stanisławie Obiegałce. Dzisiaj najbardziej 

wymowne są słowa uzasadniające decyzję "Z akt sprawy nie wynika, że zmarły Stanisław 

Obiegałek /błąd w zapisie nazwiska w orzeczeniu- dopisek B. Obiegałki/ był uczest

nikiem demokratycznego ruchu podziemnego lub partyzanckiego, walczącego o wyzwole

nie Polski i zabezpieczenie w niej władzy ludowej" /patrz załącznik 1 5 /. Ojciec 

umierając w październiku 1944 roku w Grudziądzu rzeczywiście nie zabezpieczał tam 

żadnej władzy ludowej, widocznie autor orzeczenia przybył na Pomorze po wojnie 

z bardzo daleka i na dodatek był ignorantem oraz fałszerzem, Z relacji Matki pamię

tam, że w ostatnich dniach życia Ojciec głęboko przeżywał wszystko co było związa

ne z Polską.bez żadnego przymiotnika. Duchowo był obecny sśróu warszawskich Bohate

rów! 0 tych przeżyciach umierającego w Grudziądzu Stanisława nic nie wiedziała 

Komisja pod przewodnictwem Mariana Śmigielskiego, jej postanowienia odniesione zosta

ły do udziału czynnego w KOP w okresie do aresztowania to jest do 4 listopada

1940 roku.

Matka otrzymała jeszcze legitymację członka biernego nr 17901 ZBoWiD w czasach 

zmian 1949 roku, w której zapisano, że wstąpiła do Związku 1949 roku. Od tego roku 

nie pamiętam żywych kontaktów Matki ze środowiskiem kombatantów, chociaż zapamięta

łem wcześniejsze na ulicy Podzamcze w Toruniu z okazji różnych rocznic i Świąt, 

zapamiętałem z tego okresu księdza Czaplińskiego późniejszego biskupa w Pelplinie, 

który pełnił chybą w środowisku kombatanckim funkcje kapelańskie.

Po latach, długo po śmierci Matki starając się o wyjaśnienie wielu spraw dotyczą

cych śp. Rodziców zwróciłem się z pytaniami do Zarządów Wojewódzkich ZBoWiD 

w Toruniu i Bydgoszczy, Zbulwersowała mnie informacja, że w pamięci organizacji
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nie pozostało nawet imię i nazwisko Ojca /patrz załącznik 16 /. Dopiero po kilku 

monitach /patrz załącznik 1 7/  otrzymałem odpowiedź datowaną 11 maja 1986 roku, 

w której zapisano "W ewidencji członków z roku 1949 stwierdziliśi.ty zapis "Obiegałka 

Celina, imię ojca Hubert, data urodzenia 17. 06. 1912, nr leg. 17901, data wery

fikacji 1549 r . ,  - uic płacenie składek - skreślona /patrz załącznik 18 /.

W roku 1950 Matka zmuszona brakiem środków do życia znalazła sobie pracę w Spół

dzielni Pracy "Konfekcja" w Toruniu, którą wykonywała do lipca 1955 roku, to jest 

do pierwszego wylewu krwi do mózgu. Do pracy nigdy nie powróciła, zmarła 3 grudnia 

1957 roku po drugim wylewie. Mimo bardzo ciężkich warunków życia nigdy nie upadała 

na duchu, pracowała bardzo ciężko, kształciła synów realizując ustny testament 

męża z lat wojny, borykała się z bardzo ciężką i długotrwałą chorobą syna Mieczys- 

ława. .Mieczysław, mój brat zachorował w roku 1949 na gruźlicę, najpierw były nacie

ki na płucach, później ujawniła się gruźlica kości kręgosłupa. Było sanatorium 

w Kamiennej Górze, myślenie o dziecku, rzadkie odwiedziny z braku środków na wyjazd. 

Wszystkie przeszkody Matka przezwyci^zaia zawziętą pracą, stanowczo nie zgodziła 

się na przerwanie moich studiów w Politechnice Warszawskiej w roku 1955* w celu 

podjęcia pracy zarobkowej, ostatkiem sił by*a świadkiem dojścia mego do tytułu 

inżynierskiego, ale nie doczekała się ukończenia studiów magisterskich. W tych 

trudach i w walce z przeciwnościami skorzystała tylko z pomocy rodzinnej sióstr, 

a szczególnie Haliny Kruczkowskiej, która między innymi co miesięcznie pomagała 

/~ Bogusławowi na pierwszym roku studiów w uzupełnieniu, początkowo częściowego 

stypendium.

Helacja o powojennych losach wdowy po śp. Stanisławie Obiegałce byłaby bardzo 

długa i dramatyczna gdyby zapisać ją w całości. Niesposób to uczynić w miejscu 

gdzie chodzi o działalność w ruchu oporu z lat II Wojny Światowej. Może w innej 

relacji należałoby napisać o duchowym i materialnym dochowaniu wierności mężowi,

Ol
całkowitym spełnieniu jego testamentu aż do granic hericznych, przekazaniu dzie

ciom ducha polskiego i chrześcijańskiego. Po tym świadectwie Matki, syn może tylko 

powiedzieć Bóg zapłać! Wspomina to po latach we wrześniu 1990 roku w Toruniu, 

w roku odsłonięcia i poświęcenia kamienia "Żołnierzom Armii Krajowej".

Bardzo dużo Matek, jak jedna z nich wdowa Celina po Stanisławie Obiegałce są 

prawdziwymi Bohaterkami cudu księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła I I ,
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"Solidarności” , cudu coraz pełniejszej i bliższej Niepodległości!

W dniu 2? września 1990 roku w kościele Najświętszej Maryi Panny w Toru

niu wypob-todsiuł-ui sio«a przebaczenia tym ludziom, którzy skrzywdzili Matkę

ZBoWiD o śmierci wdowy, podopiecznej po Stanisławie Obiegałce. Zawiadomienie 

takie wysłała moja ciocia Halina Kruczkowska do Bydgoszczy nieświadoma realiów 

skreślenia z pamięci w "demokratycznej i ludowej części społeczności korabatanc-

Bóg zapłać tym wszystkim Kombatantom, Żołnierzom Armii Krajowej w Toruniu 

i na Pomorzu, którzy doprowadzili do uroczystej, pełnej wymowy i treści symbo

licznych ceremonii rocznicowych, po raz pierwszy z udziałem honorów wojskowych 

w dniu 27 września 1990 roku.

Dziękuję losowi, że byłem uczestnikiem uroczystości w towarzystwie Haliny 

Kruczkowskiej, która jako ciocia wiernie towarzyszy Mieczysławowi i Bogusławowi 

w ważnych i codziennych sprawach od bardzo, bardzo dawna, zawsze w trudnych

po wojnie. Również tym, którzy nie zareagowali na grzecznościowe zawiadomienie

kiej” .

Toruń,dnia 27 września 1990 roku - listopad 1990 roku

chwilach.

Załączniki według spisu -18 sztuk.
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6 . Oświadczenie o przynależności do szeregów Armii Podziemnej
z 8 czerwca 1946 roku str.l

7 . Dokument zastępczy, numer repertorium 487/1946 str.l

8 . Wniosek z 5 lipca 1946 roku str.l 

9«Zaświadczenie o zachowaniu się w obozie napisane przez Jana Dudek str.2

10 .List Stanisława Obiegałki z dnia 28 maja 1941 roku, całość str.3

11.List W. Streralaua z 19 lutego 1988 roku str.l

12«0świadczenie Aleksandra Goryńskiego z 30 października 1948 roku str.3

13.0świadczenie Celiny Obiegałka poświadczone przez Cecylię Dulińską
i Dionizę Goryńską, bez daty str.2

l4.Deklaracja członkowska do Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z weryfikacją
z 17 lipca 1949 roku str .2

1 5 . 0rzeczenie weryfikacyjne z 31 marca 1950 roku str.l

16 .Pismo z ZBoWiD w Bydgoszczy z 8 marca 1988 roku str.l

17 .Pismo do Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Bydgoszczy z 17 marca 1988 roku str.l

18 .Pismo z ZBoWiB w Bydgoszczy z 11 maja 1988 roku str.l

Uwaga. Załączniki od 1 do 5 zostały przekazane z relacją datowaną 
26-29 kwietnia 1988 roku.
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Bogusław Obiegałka
Warszawa

0 Ojcu śp, Stanisławie Obiegałce więźniu Gestapo 

w Grudziądzu /na podstawi# listów do Matki Celiny 

w latach 1940-42/

1.Stanisław Obiegałka pracownik Starostwa Krajowego Pomorskiego w Toru

niu, kierownik i ogrodnik szkółek drzew ozdobnych w Kończewicach do 

września 1539 roku, został aresztowany przez Gestapo w dniu 4 listopa

da T940 roku. Relację o tym zdarzeniu zapisał następującymi słowami 

w liście do żony datowanym 2ć maja 1941 r. "Po aresztowaniu mojem ub.r,

4 . YI zostałem samochodem przewieziony do Grudziądza tu na Młyńską i to 

w tow. jednej Pani z lydgoszczy i 3 oficerów Gestapo".

Wcześniej Ojciec był zatrzymywany przez Gestapo w Chełmży, ale po 

przesłuchaniach z biciem i torturowaniem powracał do domu, lecząc się 

następnie przez dłuższy czas, o czya zachowałem pamięć na podstawie 

powojennych opowiadań Płatki /niestety nie zach»wały się zapisy dat are

sztowania/.

2 .Stanisław Obiegałka po swoim powrocie z ucieczki we wrześniu 1939 roku, 

w rejony południowo wschodniej Polski, podjął działalność konspiracyj

ną w Komendzie Obrońców Polski, Przynależność Ojca do tej organizacji 

zoBtała potwierdzona pisemnie przez Wiesława Stremlaua w liście datowa

nym 15 luty 1968 r . ,  w odpowiedzi na moje pytanie o nazwę organizacji 

dł której należał,

Nie wiem jaką funkcję upełniał' Ojciec w KOP na szczeblu w Toruniu, 

a może tylko lokalnym w Chełmży, Pamiętam z opowiadali Matki, że posłu

giwał się pseudonimem "P3PAJ".

3 ,W listach Ojca z lat 1940-4? jest potwierdzenie, ż•  nifody nie doszło 

dj procesu w sprawie o którą On i Jego Koledzy byli aresztowani przez 

C-estapo z Grudziądza, W listach są infofmacje o losach osób areaztowar- 

nych "w sprawie" przeważnie z adnotacją, że mniej obciążonych wysłano 

do Stutthofu w kolejnych transportach, inni nie przeżyli przesłuchań 

i  tortur, a inni pozostali w obozie gestapo w Grudziądzu wykonując róż

ne praktyczne zawody, Mój Ojciec jako jedyny dyplomowany ogrodnik w obo

zie miał za zadanie zajmowanie się ogrodami, zakładanie nowych zieleń

ców, wykonywanie innych nakazanych robót, co jak podkreślał wielokrot

nie uchroniło go przed wywiezieniem do kacetu Stutthof.

4»Iiisty Ojca do żony i dzieci mają przede wszystkim wymiar rodzinny, lecz 

często pojawia się wymiar całego obozu w Grudziądzu innym razem tego 

co dotyczyło współwięźniów, a czasami sytuacji w Bzeszy hitlerowskiej. 

Ojciec w widoczny sposób oszczędzał Matce opisów charakterystycznych 

zdarzeń obozów gestapo, nie ma w listach opisów przesłuchań, tortur, 

przeciwnie jest stałe pocieszanie i umacnianie, że to co go spotyka
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jest udziałem wielu Polaków, że znacznie gorzej jest w kacetach takich 

jak Stutthof* Bajbardziej wymowne zdarzenia opisał Ojciec w liście z 28.V.

1941 r . Jest w nim opisany przebieg- zdarzeń po aresztowaniu i przywiezie

niu do Grudziądza "...Tegoż dnia staliśmy na deszczu do wieczora w podwó

rzu pod strażą karabinów maszynowych, a wieczorem przeprowadzili nas na 

Amtstrasse gdzie było przejście przez tak zwany suchy las i pierwsza noc 

w piwnicznej celi w ubraniach na słomie, Następnego dnia miałe-a przesłu

chy- więc było dupobicie i .t .p . .  . . . Trzeciego dnia jeszcze przesłuchy 

i tak zakończyło się zabmą, a szli kolejno inni. rierwsze tygodnie liczy

liśmy tylko, że nasze życie jest policzone, aule stopniowo 3ię nadzieje 

rozjaśniały. Nerwów to kosztowało dużo i jeszcze nieraz kosztuje, ale dzi

siaj jestem już zahartowany i różne niespodzianki łatwiej mijają". Lalej 

jest taki zapis "Smutne i ciężkie były Święta Bożegp Narodzenie. W Wilje 

wyjechał transport naszych /mniej obciążonych/ do obozu, następnie nędzna 

choinka a przede wszystkim to "kajdany" i wszystko nasze co najdroższe 

rezrzucone i  zdeptane więc przy opłatku ogólnie wszyscy płakaliśmy chociaż 

po kątach śpiewaliśmy kolędy polskie i Boże 8oś Polskę i tak życie płynęło 

codziennie przy innej służbie więc zawsze ktoś dokuczał. Zaraz krótko po 

świętach też padła u nas pierwsza efiara śp. Eaczgóski 64 letni umarł na 

udar serca podczas gimnastyki. . . I tak ta gimnastyka nam nieraz napsuła 

sił i zdrowia, oraz złamania ręki nieraz. W marcu wielkie opisy i listy 

co nas wszystkich duże nerwów kosztowało, wreszcie 4/  ITT. 1941 4? z n a 

szej sprawy i pokrewnej Ą? kierunek Stutthof, a wszyscy z zawodów prak

tycznych zestali więc i ja jako tzw. G&rtner, zostali i inżynierowie, ale 

tylko tacy co się zabrali do stolarstwa i wbgóle rzemiosło. W ogóle w wszy

stkich obozach rzemieślnicy i zawody praktyczne są uprzywilejowane lepsze 

porcje i.t.dc. Narazie, a raczej od paru dni dostajemy dodatki w postaci 

dwa razy dostałem wątrobianki, dwa razy marraelady i jedne jajkc /jako sz- 

wer arbeiter zulage/. . 0 W ostatnich dniach była znów gimnastyka karna, 

trzech zemdlało na serce, trzeba było pompować, a miałem szczęście, że 

wróciłem po 7 z pracy i to mnie uchroniło i tak co part dni takie ekspe

rymenty się zdarzają chociaż człek na to pr.tr^y to i 1 erwowc wyczerpuje.

W każdym razie dzisiaj jest stosunek do nas o 100°  ̂ lepszy niż był kiedyś 

i w obozacn też ponoć o 500^ lepiej jak było". W tym samym liście jest 

. informacja "Jesteśmy znów w nerwowych nastrojach, udzielających się nam 

od Kolegów, którzy jutro rano o 6tej wyjeżdżają do Stutthofu w liczbie 

25-°iu i to wszystko Crudziądzanie, przeważnie zawodowi podoficerowie, 

trzech kupców od Korzeniewskiego i jeden jJ^ofesor seminarjalny 65 letni.

Już podczas mego pobytu trzeci zbiorowy wyjazd dc Stutthofu".

Przyjaciel mego Ojca z lat 1945-44 w Grudziądzu Aleksander Goryński 

zapytany w lutym 1988r. o rozmowy z Nim tak odpisał z Poznania "Rozmowy, 

które prowadziłem z Pana tatusiem, to dotyczyły one przede wszystkim spo-
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sobów znęcania się nad uwięzionymi. Do nich należały, poza różnymi spo

sobami o których nie pamiętam już, naciąganie delikwenta na konia /kozioł 

używany na ćwiczeniach gimnastycznych/ i bicie delikwenta. Zależnie od 

jego wytrzymałości i osiąganych przez policję wyników - bicia takie pow

tarzały się często* Celem tych katuszy było wymuszenie zeznań. Tatuś 

mówił c różnych sposobach znęcania się nad uwiezionymi, których wspomnie— 

nie ich wpływało w nim drżeiiie. Ja jednak szczegółowo o nich nie pamię

tam już* To bicie na koniu gimnastycznym utrwaliło mi się w pamięci bo 

budziło w uwięzionych okropne wrażenie i lęk* 0 żadnych organizacjach 

nie rozmawialiśmy, zresztą Tatuś Pana nie opowiadał, bo za krótka była 

nasza znajomość* W każdym razie mogę Pana zapewnić, że na samo wspomnie

nie o katuszach, które Tatuś doznał i widział jakie zadawano innym więź

niom doznawał dreszczów".

5 .Wypisy z listów Stenisława Obiegałki dotyczące charakterystycznych 

zdarzeń w obozie Gestapo w Grudziądzu.

22*11.<10. Graudenz /pierwsza karta z obozu/ "Ja jestem dzięki logu zdrów,

czego i Wam najdrożsi moi z całej duszy życzę* Całuję Cis Kocha
na Celinko i najdroższe dzieci Wasz Staszek". . *Zywności do 
paczki wkładać nie wolno. Proszę o laczki."

28 *1 1 .4 0 ,", . . Jeżelibyś potrzebowała pełnomocnictwo na pszczoły do
Imker Verbanau to napisz a Ci prześlę, bo może to bidzie wasza 
pomoc finansowa na ż y c ie ..."

9 .I I .4 1 *  "...Przesyłam serdeczne pozdrowienia ze starego ruiej3ca zamiesz
kania gdyż w najbliższych dniach przeprowadzamy się na ncwe lo
kum. Więc jeśli jakiś czas nie będę pisał, to niednartw s ię ..*  
Będziemy czekać na rozprawę. . . .Bogulek niech s ię fuczy, a Kiecio 
jak się czuje, tak mi wciąż ta chwila jak obydwaj p łakali.., 
mam głęboką wiarę, że się razem zobaczymy..* "

1 2 .3 .4 1 . " • * .Ja ostatnie dni chorowałem na grypę, obecnie jestem zdrów 
i  jutro idę do pracy* Wczoraj opuściła nas większość Kole jów
udając aię do Stuttkofu, pozostali jedynie z zawodów praktycz
nych.**"

r ą i-f
>•-***+ * . „Narazie zawsze jestem w Grudziądzu, a gdybyś Kochana desta- 

ła wiadomość, że je3tem w Stutthofie, to wyślij tan pod moim 
adresem paczki żywnościowe, gdyż ja 6 tyg* nie będę mógł pisać, 
a paczki można przesyłać, ale tylko żywność..."

2 . IV .41. ..Taa teraz tak dużo pracy w ogrodach*.* Teraz trudniej o wi
dzenie, bo naogół nie ma widzeń.**"

26 .17 .41 ," * ,* J a  dużo mam prac w ogródkach, nowy ogród też zakładam w ss- 
kcle policyjnejf a ogrodnikiem jestem tylko sam ..*"

7*5*41* "...T e r a z  pracuję przeważnie w ogrodach, tylko zawsze straszna 
pogoda, na ogrodników zawsze duże zapotrzebowanie j e s t .. . "  Ja 
pracuję stale na Hitlerstrase w Belwederze dawniejszym, wycho

dzimy około ćtej rano i pomiędzy 8-9 lub czasami około 11 tej 
wracamy, dalej prócz środy po obiedzia od 1-6 pracuję też tam 
w ogrodzie... Chociaż wczoraj mi jeden z urzędników mówił, że 
następnego tygodnia będę zwolniony, ale to radości mi nie spra
wia, bo to trza inaczej ^rozumieć do jakiego domu, aby nie do 
kacetu* gdyż /zawsze/ często to kosztuje trochę nerwów, gdy się 
na wyjazd zanosi..*  w Święta była kwaśna kapusta z kartoflami, 
a w drugie brukiew z kartoflami.* * czy macie sami co w garnek
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włożyć, a je śpię też jeszcze w napalonym pokoju, chociaż pod 
jednym kocem, ale jak się człek nałoży to i  w piekle nie naj

g o r ze j ..."

18.V.41. "...Wczoraj po raz pierwszy dostaliśmy do chleba smarowanie
w postaci ca 60 gx wątrobianki — była to duża uciecha po 6 1/2 
miesiącach.. . "

25.V .41. " . . . J a  o swych imieninach tu przypomniałem sobie 8 dni później"

23.V .41. /treśe listu wykorzystane w wiekszej części w punkcie 4 /
" . . .  tą tu koledzy, których żony wywieziono i w lagrach zbioro
wych siedzą już po 9 miesięcy. Gdybyś wiedziała, że będzie wy
wóz, to wyjedź na ten czas do Grudziądza.o."

26.6*41. .tylko nie wolno kłaść żadnej żywności.0.Dużo wyjeżdżało
z Grudziądza, Staszek pozostał, gdyż pracuje w ogrodzie ..."

26.V I .4 1 . " . . .  ostatnia niedziela była pod znakiem wielkich zmian u nas 
i wyjazdy do cbozu w Stutthofie, w niedzielę, poniedziałek
i wtorek były transporty. Mnie Bozia znów uratował przez to, 
że jestem ogrodnikiem i przy mnie jeszcze jeden kol../który 
jest z zawodu nauczycielem, ale przy mnie się przyuczył, dalej 
zapytał mnie komisarz, kto jeszcze ze mną pracuje w ogrodzie
i mogłem jeszcze b« solidnego człowieka z Brodnicy ratować, 
którege żona z dzieckiem rocznem siedziała * m, w obozie..© 
Wczoraj też miałem gorące chwile, a już ta niedziela, te nagłe 
apele i wybieranie na k ilk a ...  nasuwały różne przypuszczenia. 
Tak jesteśmy skazani na to, że gdzie nas rzucą musimy pó jść ... 
P .S ...paczek  ekspres do nas przesyłać nie wolno, ani z żywnoś
c i ą . . ."

6 .V I I .41. " . . . l T mnie narasie bez zmian, pracuję w ogrodach jak dawniej..
ja już obecnie. jestem 3tary lsgrowicz więc zawsze lepiej, - 
chociaż i przejdę .do innego obozu, to mim nadziej-:, że zawsze 
liczą czas, że nie "świeży", bo teraz być wzięty niechciałbym. 
Ostatnie 3 tygodnie nie było nam wolno pisać, od dzisiaj zno- 

wuż w olno ..."

18«.VTI*41« " . ..Najgerze j cc mfc dokucza, to pluskwy i pcnły. Walkę prowa
dzi się przez pryskanie benzyną i sypanie naftaliny, ale to 
radykalnie nie pomaga.. .Wszystko na później na po wojnie, 
a wtedy trza będzie podwójnie kochać i pracować - chociażby 
cholery na trzy dni urlop dali a tu nic i nic. Ko, ale jestem, 
czekari i  tęsknię jak przedtem ..."

24.V I I .41. " . . .W  sobotę przejeżdżałem przez Swiecie, jechaliśmy do Byd
goszczy po cement, a w niedzielę również z tem, że wracaliś
my przez Thorn i Eulmsee, około godz 12 w obiad przejeżdżaliś
my - widziałem paru znajomych w je ź d z ie ..."

3 .V III .4 1 . "...P r ze d  paru dniami się ważyłem, ważę 155f«, a więc 40 f .
mniej niż ostatnio przed wojną... często pracuję przy budowie 
gmachu naprzeciw Polizei Direktion t .j .  na K6nigstr. pierwszy 
nowy gmach zewnątrz niedokończony — do września ma być ukoń
czona robota i wprowadzimy się tam. Jutro mija 9 miesięcy jak 
opuściłem Was moi Drodzy - ile to już przeżyć minęło. Chleba 
ostatnio mało, centymetrowa sznytka rano i wieczorem, a na 
obiad dość rzadka zupka, ale Llnsia Kochana najedzony jestem 
zawsze, chleb ma się dodatek - starzy lagrowicze i ciężko 
pracujący, dalej koledzy starają się. Do chleba dostajemy ?x 
w tygodniu marmelady łyżkę, 1x porcję margaryny, 1x porcję 
kitłbasy, a więc już od dłuższego czasu nie je* chleba suchego 
Jest możliwość, że przy przenoszeniu lagrów znów część wyjedzi 
do obozu no i może być, że i ja mogę się tam znaleźć, ale nie 
masz się co martwić, bo już jako tak długo siedzący będę miał 

zawsze ulgi. Zresztą wyjadę wtedy gdyby wszyscy wyjechali,22
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gdyż mam to za sobąr że zawsze jestem szpeceni od ogródków."

" . . .D z io ia j  idę po obiedzie do ogródka komisarza - jutro ciąć 

żywopłot do oficera , który ma naszą sprawę i będę w n a jb liż 

szych dniach przesłuchany - jest nas paru jeszcze nie  przes

łuchanych do końca - wiec regulują naszą 3prawę, na zwolnie

nie  narazie nie l ic z , a gdyby Bóg dał - to byłaby radość, 

a prawdopodobni a zostaniemy w Grudziądzu, chcą budowar lager 

dla nas o Będę również projektował ogród ozdobny około nowego 

budynku, ale tu trudno własną myśl dać, tych którzy mają głos 

jest k ilk u , a poglądy architektoniczne . . . mają. . • Wrócił 

ktoś z Stutthofu i mówił, że Stawski ma do mnie pretensje , 

może i  tam ktoś taki preten3we ma to się Ł insia  nie martw, 

gdyż ludzie nie znają sprawy i sądzę, że wszystko się kiedyś 

wyjaśni da Bóg - Wielka sprawa, kosztuje w ielkich  o fiar  a tu 

chcieliby  być "bohaterami" i  wygodne życie "volk3deutschóy". , ,

• , .Więc ja cierpiałem i cierpię  z radościa i  to c a łe ..................

• . . .więc zupełnie nieraasz powodu martwić s ię . Gdyby była 

ZEłianar że zawitamy do w iezien ia  i to raczej l e p ie j , bo czas 

na rozmyślania,. bo ponoć człowiek dojrzały jest po roku sie

dzenia . . ,  na bau jestem zawsze od siódmej do 1?tej i 1'3-16 

t e j ,  a^d^r mnie niaka to kolega Dudek załatwi za m n ie ."

.Również w najbliższych  dniach rozpocznie się w Grudziądzu 

wifcllJ. prc•*..-> . < ! i t, < zi i' - będzie na jwyższy sąd z B erlin a , 

oczekujemy i wyniku tej rozprawy gdyż z n ie j będziemy wys

nuwać wnioski dla nas. Pracuję nadal na budowli - czas mi tam 

szybko płynie, gdyż w towarzystwie swoich i sympatycznych 

l u d z i , - szczególnie pana "R " - kupować nic nie  kupuj - gdyż 

mam grosze „rięc dobrzy ludzie  rai kupią co potrzebuję. . .

W tym roku bodzie głód prawdopodobnie, bo słyszę , że od Ber

lin a  na zachód już od m iesiąca stale deszcz pada. . . "

. " . . .B a r d z o  się ucieszyłem, że wczoraj na chwile mogliśmy roz

mawiać, . , Tak bym chciał Was drodzy ucałować i chociaż ch

wilę swobodnie sit nacieszyć, ale n iestety . . .N iew iea czy 

się spotkamy, tu od d z is ia j  mało wychodzimy, bo brak straż

ników i  niema nas kto p ilnow ać ."

. Je ś li  Celinko p rzy jedziesz  następnem razem to dla tego pa

na przywieź najwyżej 5f» miodu, bo w końca sama niemiałabyś. 

Dalej jedna z moich współkoleżanek ma małe dziecko i chciała

by 10 f .  miodu /odbierze  od Ciebie krewny z Chełmży/ po cenie 

norm alnej."

" . . . L i n s i u  je ś li  masz trochę zapasu miodu, to zachowaj dla 

dzieci i  siebie na później bo będzie straszna bieda jak takie 

deszcze będą padać. Również je ś li  masz trochę zapasu mąki, 

to zostaw na później - nie odstępuj nikomu, a Wam się na za

cierki przyda w zim ie. „ . D zis ia j  n ie d zie la  nudzi s ię , gdyż 

nigdzie  nie wychodzi s ię . Codzienny dzień prędzej zleci od 

n ie d z ie l i . . . "

"Dyogi i  Kochany Bogulka! Zb liża  się szósta rocznica  urodzin 

T w o ich .. .więc też zawsze po dniach zmartwień i  cierpień  zaś

w ieci "słońce" radości. Poprzez golgotę cierpień  i łez id z ie  

się  do potęgi ducha i  serca, a więc i  Ty mały już c ierpisz bo 

niemasz Tatusia w d o m u ..."

" . . . S ą  chw ile, że czas dość szybko ucieka , a od czasu do czesi; 

zapanuje taka pustka w ży c iu , że żyje się tylko dla Was moi 

d r o d z y .. .  Ja teraz buduję drogę ogrodową więc pracuję w swoim 

fachu , zawsze się m ilej p r a c u je .. .Załączam 8 punktów na poń

czochy , p . R. prosi o jeszcze jedną parę pończoch dla ż o n y . . . ,  

a jakie  to podobno wiesz - czy to punkty są w a ż n e ? .. . .
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8*1 1*4 2*
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te.i i i . 4?.

25. 1 1 1 . 42*

3 t .1n . 42*

3 t .1v .4 2 .

Niedziela to u nas straszne nudy i dzień tygodniem się zda
je już od 2-lat nie bywa się w kościele i tak dziko się ży— 
j e. » ,

• " . . .H a l i  miała bardzo dobry humor to i mnie się udzieliło, 
zawsze po takia widzeniu się trochę odżyje: spodziewałem 

się listu, ale nie było0 Obecnie się dobrze czuję: buduję 
drogę wokoło budynku a ostatnie dni pomagam przy telefonach
i to dobra robota bo siedząca, zakładam skrzynki kontrolne
i druciki przykręcane Przeszedłem tam, różne prace przez po
mocnika /robotnika/ murarskiego, betonowanie..« Ostatnio 
robiłem roboty ziemne skarpy i planowanie terenu* Ostatnią 
niedziel? miałem dobre komando pracowałem eałą niedzielę, 
ale zato tył dobry obiad z jiwem i królikiem pieczonym i de
bra kolacja z kawą oraz plackiem, dzisiaj miałem pójść w tc 
same miejsce, ale od rana stale deszcze p adają ..."

"Saiukochańsza Celinko! Na jutrzejszą siódmą rocznice ślubu 
naszeg-o przesyłam moc najszczerszych życzer, — by następna 
ósma rocznica spotkała nas razem na wolności. Mam. niezłomną 
wiarę, że Pan Bóg będzie tak łaskaw i wysłucha nasze błaga
nia. Jutro będę żył wspomnieniami tej pieknej jesieni z ro
ku 1 9 3 4 .. ."

"...Celinko  przywieź mi trochę cebul jeśli możesz dostać 
gdyr przydadzą się do obkładu na chleb i na apetyt.0«"

"...Zb liża ją  Bię drugi* Swirta Bożego Naradzenia, a nasza 
[. rozłąka zawsze jeszcze trwa... Ja czuję 3ię już całkiem 

dobrze po ostatniej chorobie "grypce", chodzę do pracy na 
bau. Nie pisałem ostatnio gdyż nie było wolno pisać listów 
. . .n a  święta pozwolono nac pisać pocztówki0 Żywność jeśli 
co będzie dla mnie, to lepiej przynieść mi na bau, a nie 
na Miililen, chyba drobnostki tam ..."

"...Kołdra  też ciepła, że obecnie wygrzeję- się więcej nocą, 
gdyż przedtem trudno było się rozgrzać ..."

" . . .  Prosiłem' Halcię, to może ras w tygodniu mi bochenek Ch
leba przyniesie - jeśliby dostała, a raczej miała tyle wol
nego to 3f. tygodniowo przydałyby się. Jak nas będzie 
mniej to będzie znów więcej chleba. Chleb mi zawsze pusz
czą .. . Sądzę Celi Kochana, że się nie martwisz moim listem, 
że trochę pesymistyczne myśli mnie ostatnio brały pod wpły
wem snów ..."

"•••Bywaj Kochana Celi, - niemartw sic o mnie, ja wiosną 
znów w ogrodach odżyję ..*0

"...Wam  tam ciężej Tobie najukochańsza, ja pracuję już tyl
ko na siebie ^saisego za to Ty na Kochanych malusieńkich i na 
mnie.. „Ciąłem drzewka, już w paru ogrodach i  rrobiłem os
tatnio 15 mat. Cieszę się na Hali przyjście na niedzielę0«.

"...Odnośnie zgłoszenia na D. Yolksliste, to Staszek mówi 
iż Oja specjalnego zgłoszenia robić nie potrzebuje..."

owięta będę w lagrze lub u Ditoizca w ogrodzie drzew— 
°ka  c ią ć ..."

" . . .J e ś l i  chodzi o antraj. to debrze, że zrobiłaś tak jak 
zrobiłaś ja też jestem z tego zadowolony* Na zwolnienie 
z tego powodu nie masz co liczyć Kochana... Ja narazie to 
mam dużo roboty i o zmianie miejsca narazie niema mowy, 
więc pewno będzie wszystko po dawnemu. Różnie się sądziło, 
ale narazie wszystko upadło.. .Narzeczony tej Mosikowskiej 
u której Halcia kiedyś była - już nie żyje, 30 lat b. przy
stojny inż. leśnik, b. dobry człowiek, że nienaogę Go wyżj&-
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łować... mam jeszcze ogród przy nowym gmachu do założenia i og
ród dla zabaw /dzieci/, dalej ogrody urzędnicze, tak że jestem 
sam. ogrodnikiem, a tu teraz paru miałoby robotę, w ubiegłą nie

dzielę pogniewało się dwóch o ranie... "

"...Zakładam: obecnie nowy ogród przed gmachem. Obecnie kończę 
roboty ziemne i zacznę po niedzieli sadzić krzewy ozdobne... 
Becukszein na Kleider punkty załaczam, ale kup dla siebie, gdyż 
ja naprawdę pogniewam się jeśli cos dla mnie kup isz ... I tak 
miesiąc za miesiącem mija 4r° będzie 18 miesięcy od mego wyjaz

du do Grudziądza.. o"

" ...s ły szę , że znowuż aaaa Kochana przykrości, znów zamach ro
bią na Twoje pszczoły. Żeby to już było po miodobraniu, to oddaj 
zaraz, aby nie na zmarnowanie. Ditkawe, że taką najv,zorowozą pa
siekę bodajże na Pomorzu podwala p« Falkowski zmarnować. Ale 
Celinko Kochana niemartw się. Iszczoły są do nabycia, a życie 
ludzkie iiie ... Może chcą miód wybrać, a po miodobraniu znów To
bie dać abyś cukier kupiła i karmiła, a na drugi rok znów po 

mioo. przyjdą ...’
*’. . . Sądzę, że się cieszysz, że Staszek na jesieni prawdopodobnie 
wróci. Noże na drugą rocznicę - jeszcze 3 1 / 2  miesiąca, a naj
później na Beże Narodzenie... A o pszczoły niech się władze 
związku starają p. p. Falkowski i Sarnecki — jak tobie teraz 
zabiorą, to Staszek jeśli wróci, to ich też nie weźmie pewno...''

" . . .J a k  aię czujesz? ponoć nie bardzo. Sądzę, że powinnaś jesz
cze leżeć w łóżku, jednakże po tak ciężkiej chorobie zawczesne 

wstanie może wywołać inną chorobę... Oczekuję wiadomości jak 
stan zdrowia i jeszcze raz upominam dlaczego tak wcześnie cho
dzisz- po chorobie?..."

" ...F ie lizn y  mam do’ Bożego Narod*zenia. Bużo liczę, że ngi Boże 
Narodzenie będziemy razem, a może i wcześniej. Nie wiem jakie 
masz zamiary po powrocie ze szpitala? czy nowy dom urządzasz 
w Brzycimiu? Ja Tobie Kochanie nie mogę nic doradzić, gdyż trud
no mi 3ię wczuć co dla Was lepsze? A jak zrobimy gdyby mnie zwoi 
nili i musiałbym w Grudziądzu pracować, - doradź mi jak to so
bie wyobrażasz za m ożliwe?..."

/ był to ostatni list z datą/

" * . .Jeżeli jutro będziesz miała czas to przyjdź wszystko jedno 
kiedy, temu co nas pilnuje /litr ich / z 5f* miodu sprzedasz pro
sił unie o 1Cf., żona mu choruje... Stawskiej, Lewandowskiej 
daj trochę dla dzieci /m iodu /... Zygmunt niech się stara o one 
"wdowy" niech zorganizuje pomoc, może miejscowi gosp. wyślą do 
Stow. parę marek, a zimą i  żywność..."

" . . .  Tak życie płynie jak w obozie. Czekamy zawsze na rozprawę 
sądową — co niewiadomo kiedy się odbędzie - i na czem skończy, 
,te już Bóg wie ty lk o ,... Tak życie nam idzie na walce nerwów. 
Jednakże mimo wszystko trzymamy się dzięki temu, że wierzymy 
5f sprawiedliwość Opatrzności Bożej0#. Czeka naa jeszcze proces, 
ale dłużej jak do końca wojny chyba nie posiedzimy, my tu wszy
scy jesteśmy dobrej m yśli... więc linsia /imię napisane z małej 
litery, list pisany po przesłuchaniu w stanie wyczerpania fizy
cznego/ nie martw się wszystko jedno co mnie czeka chyba nie 
śmierć - więc ja dużo wytrzyma® i przez suche lasy też przejdę, 
gdy będzie więzienie, to lepiej jak w lagrach, może już wojna 
niedługo potrwa. Ja nic nie potrzebuję prócz raz po raz drob
nej żywności nie dużo Linsiu bo sami nie macie. Wasz Staszek."
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6 ,Śmierć śp. Stanisława Obiegałki nastąpiła w szpitalu miejskim w Gru

dziądzu w dniu 12 października 1944 roku„

Ojciec, po prawie dw5ch latach pracy nakazanej przez Gestapo 

w szkółkach miejskich w Grudziądzu, zachorował w październiku z objâ - 

wami choroby reumatyczaej; został przez pracodawcę niemieckiego skiero

wany na badania do szpitala, tam poszedł pieszo w towarzystwie Matki, 

nieprzygotowany musiał pozostać w szpitalu, tego samego dnia przed 

północą utracił częściowo przytomność, a tuż po północy zmarł.

Według relacji współpacjentów przekazanej Matce, przed śmiercią odpo

wiadał na pytania tylko po niemiecku, między innymi podał nasz adres 

domowy.

Aleksander Goryński z Poznania tak opisał mi w liście z marca 

1988 roku to tragiczne zdarzenie "0 Jego śmierci dowiedziałem się już 

po fakcie, bo nastąpiła ona nagle. Ponieważ pracowałem w tym czasie 

w Kuntersztynie, a Tatuś pracował w szkółkach na Cegielnianej, nie 

wiedziałem nawet kiedy zachorował, a z opowiadań dowiedziałem 3ię ,  że 

był 3 dni chory i umarł w szpitalu. Podobno cierpiał na jakieś ostre 

boleści reumatyczne, bo normalnie to zawsze skarżył się na boleści 

reumatyczne, których nabawił się we więzieniu w Gestapo "

W dokumencie, wystawionym po wojnie przez Koło Toruń Polskiego 

Związku Byłych Więźniów Politycznych, hitlerowskich więzień i obozów 

koncentracyjnych, je3t następujące stwierdzenie "Ob. Obiegałka Celina 

jest wdową po zamordowanym więźniu politycznym.«0 *' Jakie dokumenty zło

żyła Matka nim wystawiono tę legitymację tego nie pamiętam. Moja proś

ba o kopię dokumentów złożonych w Bydgoszczy przez Matkę pozostała bez 

pozytywnej odpcwiedzi, pomimo podania nr ewidencyjnego Okręgu 375076* 

Faktem niezaprzeczalnym pozostaje, że to co przeżył Ojciec w obo

zie gestapo w Grudziądzu, wraz z ujemnymi następstwami w stanie zdro

wia, było prawdziwą przyczyną śmierci. Gestapo Graudenz z lat wojny 

1539-45 było mordercą mego Ojca. ‘

P .S . Nieraz zastanawiałem się czy śmierć Ojca w dniu 12.X ,1944r, była 
nieunikniona? Czy 'jej przyczyną była śmiertelna choroba, czy zachc 
wało się świadectwo lekarskie?

Przychodziła czasami taka myśl, że Ojciec był potencjalnie 
świadkiem oskarżenia przeciwko Gestapo w Grudziądzu z tej racji, 
że bardzo dokładnie poznał w latach 1940-42 sposób postępowania 
morderców z policji politycznej. Czy skorzystano z okazji choro
by Ojca, aby go Uśmiercić w szpitalu? Pozostawał przecież stale 
pod nadzorem Gestapo, Był to już czas zacierania śladów zbrodni 
przez Gestapo, likwidowania wielu Polaków, wściekłości niemieckie* 
po powstaniu warszawskim, okres przegrywania wojny,

A może śmierć była reakcją organizmu Ojca na niewłaściwie 
zastosowany lek?

Warszawa, dnia
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Czy Matka znała odpowiedź na te pytania nie wiem, mogę tylko stwie
rdzić, że zawsze używała określenia "Wasz Ojciec został zamordowany 
przez Gestapo w Grudziądzu.” Czy tę tajemnicę wyświetliłoby odnalezień 
nie dokumentów w Wojewódzkim Zarządzie ZBoWiD w Bydgoszczy nie wiem? 
Natomiast bardzo belesną sprawą jest utrata ostatniej nadziei wyświe
tlenia tej tragicznej przyczyny śmierci, przez zaniedbania w archiwum
i zagubienie dokumentów w ZBoWiD. Pozostaje jednak pewnoś«, że Bóg 
zna właściwą przyczynę śmierci mego Ojca w dniu 12 października 1944r.

Ząłąc znjki

1.Bogusław Obiegałka, "0 moich Rodzicach”, wspomnienie napisane w JOtyi 
roku po śmierci Matki.

20Wybrane listy i karty Ojca pisane w obozie Gestapo w Grudziądzu.

3©Zawiadomienie ze szpitala o śmierci Ojca, kserokopia.

4*Legitymacja Matki o przynależności do Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych, kserokopia.

5*Wybrane zdjęcia z okresu wojny, reprodukcje z albumu rodzinnego*
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Bogusław Obiegałka

O MOICK RODZIC .ACH 

/wspomnienie napisane w 3°  tym roku po Jmierci F!atki/

W ostatnich latach raz w roku odwiedzałem grób «p. Rodziców 

znajdujący aię na omentarzu vt Grudziądzu. Starałem się zawsze, aby to 

były dni Wszystkich Swiętyoh i zmarłych Zaduszki. W roku 19^7 poatąpi- 

łem inaczej, w tradycyjnych dniach byłem na grobach rodzinnych mojej 

żony Jolanty. Wspólnie z żoną i dziećmi Joanną i n*zemyaławem byliśmy 

na cmentarzu parafialnym w miejscowości Wiersze na terenie ^szczy  

Kampinoskiej. Odwiedziliaray też znajdujący się obok cmentarz poległych 

żołnierzy grupy Armii Krajowej Kampinos. La cmentarzu parafialnym 

w Wierazaon i w pobliskim Leaznie przybyły mogiły osób DliaKich, które 

razen z nami witały rok 19k7 »

Do Grudziądza pojechałem dopiero w dniach JO te^ rocznicy śmierci 

łjp. matki Celiny Obiegałka z Kruozkowakich, która zmarła 3 grudnia 1957 

roku. Cisza cmentarza, który zazwyczaj w ostatnich lataoh kojarzył mi 

siv ze spotkaniem z bliskimi, również z ruchem osób z rodziny, modlit

wą zgromadzonych, tym razem skierowała wspomnienia do roku 1944 gdy 

zmarł ojciec Stanisław i lat, które poprzedziły to zdarzenie, lo szcze

gólnego działo si* w rodzinie ogrodnika prowadząoego sakółki drzew oz

dobnych w i ończewicach koło Chełmży w latach 1934 -1944“? w rocznic^ 

odżyły wspomnienia dni, które nie utraciły znaczenia dla mnie ani na 

chwilę, a ich potwierdzeniem pozostała koreapondencja między Rodzicami 

z lat I 94O-4?. Treści zawarte na stronach listów i kartek zachowanej 

koreapondencji skierowały moje kroki do ftuzeum Martyrologii Ziemi Gru

dziądzkiej. Postanowienie to zaowooowało rozmową z mgr Tadeuszem Klattem^, 

autorem opracowania o tym 00 działo aię w Gestapo Graudenz w czasie 

wojny.

Muzeum Martyrologii w Grudziądzu powstało stosunkowo niedawno, 

gdy w mieście tym przebywałem tylko w dniach świątecznych i nie miałem 

okazji wcześniej go odwiedzić. 0 istnieniu Muzeum dowiedziałem sit 

w roku 19@ć. Kie było w Grudziądzu miejsca tej publicznej pamięci w la

tach fcdy tyła moja Matka. Teraz po trzydziestu labach od Jej śmierci 

pozostały żywe wyrazy pamięci i korespondencja rodzinna. Prugie posta

nowienie było takie, aby uporządkowań listy i przepisać te słowa, które 

hodzioe kierowali do siebie wzajemnie i Ojciec do nas synów. Listy

i karty okazały się dla mnie niezwykłym świadectwem wzajemnej miłości, 

której Fodzioe ni* utraoili nawet na chwilę, w przerażająoym zdarzeniu 

hietoryoznym jakim była II wojna światowa, a w naszym szczególnym przy

padku aresztowanie 0jca przez Gestapo w dniu 4 listopada I 94O roku.
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rd tego dnia Ojciec prsebywał w Intez*nierun£3lager Graudenz ponad dwa 

lata. Z tego okresu jest korespondencja w liczbie 7? kartek i listów 

datowanych, oraz kilku kartek i listów niedatowanych. Częóć koraaponden- 

oji została napisana w języku niemieckim z* względu na wymogi rygoru

obozowego. Słowa z kartek i listów zostały przepisane dosłownie według
i ^

tego jak zostały odczytane, z zachowaniem również błędów w pisowni i»t*p»

y.ywą pamięć Ojca przekazywały nam synom Matka w okresie 13 tu lat 

samotnego zmagania się z życiem w okresie powojennym. 1 ie parnie,tam sy

tuacji w któryoh byłaby bezradny lub przygnębiona w obliczu różnych ży

ciowych trudności. Zawsze była spokojna i więcej wewnętrznie spokojna 

co należałoby raczej określić słowem radosna. Później zastanawiałem się* 

z ozego wynikała Jej siła wewnętrzna i moc pokonywania różnych przeciw

ności'. Dzisiaj myślę, po przeczytaniu wojennej korespondencji BOdzicćw» 

że siła ta brała się z niepowtarzalnej miłośoi miedzy mężem i żon/it 

a wyjątkowej zgodnoćci duchowej, a jednocześnie umiejętności prowadze

nia bardzo zwyczajnego życia, które dawniej było powszechne zapewne 

w wielu polskioh rodzinach wychowanych według zasad chrześc ij  ajriskioh*

W opowiadaniach matki mój Ojciec był zawsze uosobieniem człowieka szla

chetnie postępującego, czasami obawiałem zie aby nie utracić te&o obra

zu, dlatego z obawami zasiadałem do odczytywania kolejnych stronic ko-
I

respondencji. Teraz, po wielokrotnym odczytaniu kart i listów stwier

dzam, że żadne zdanie nie zmieniło tego obrazu. Obraz °joa przekazywany 

słowsrai ^atki jeat taki san jak ten z listów^potwierdza to, że Ich .y- 

oie było prawdziwe w słowach i postępkach.

Ojciec o własnych siłach doszedł do wykształoenia ogrodnika dy

plomowanego, koiicząo ranstwową ozkołę Ogrodniotwa w Poznaniu. Był naj

starszym synem w wielodzietnej rodzinie rolniczej z Falędzia pod Pozna

niem. Poza ambicjami zawodowymi Ojoiec wykazywał zawsze zainteresowania 

społeczne czerpiąc ze źródeł tradycji ludowych, szczególnie żywyoh w ro

dzinie swej matki z domu Wiciak« Zainteresowania te owocowały międsy 

innymi tym, że był założycielem i pierwszym prezesem Związku OgrOdników 

na terenie Wielkopolski. M e  wiem dokładnie, co skłoniło Ojca do opusz

czenia Poznania w roku 1935* ozy zapatrzenie się na morskie okno Polski*

oo kojarzyło się wtedy z województwem pomorskiem i jego siedzibą w To

runiu, czy tylko możliwość uzyskania tam ciekawej i samodzielnej pracy 

ogrodnika?. W drodze konkursu objął posadę urzędnika Starostwa Krajowe

go w Toruniu, kierownika szkółek drzew ozdobnych w Kończewioach w po

bliżu Chełmży. Tam rozpoczął samodzielną pracę i tam założył roizinę.

Patka była córką znanego na ioraorzsu rolnika z powiatu kwiecie 

Huberta Kruczkowskiego, wójta z Crzycimia, działacza Pomorskiej I*by 

BolniozeJ. W rodzinie Kruczkowskich sprawy społeczne i polskie ztały
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eawaet na pierwszym miejscu, za oo ■ p. Dziadek zapłacił żyoiem w 1?39 

roku. T̂ oi Rodzice w liatach z 1941 roku łudzili ei«,; że żyje w jakimś 

obozie aa terenie Memieo, tymczasem mogiła jego tyła wśród rozstrze

lanych w Grupie koło Grudziądza. Irzygotowanie duohowe do podjęoia za

dań życiowych otrzymała śp. Celina od swojej matki Jadwigi z Chrza

nowskich, której rodzina miała szczególne doświadczenia w walce z lie- 

mcami na terenie Warmii i 'ażur. Slub Fouaiców w dniu ?7 października 

1934 roku połączył również duchowo tradycje polskie dwóoh rodzin; 

Kruozkowskich z Pomorza i Obiegałków 2 Wielkopolski.

Okres lat 1934 — 39 był dla Rodziców czasem pracy dla rodziny, 

owocowaniem Ich miłości tzn. narodzinami logusława w roku 1955 i T’ie- 

ozysława w roku 1957» Dla Ojca wytężonoj pracy w szkółkaoh Starostwa 

1'rajowego i ulubionego zajęcia związanego z hodowaniem pazczći. Umiio- 

WŁjiie pszczelarstwa’ owooowało również działalnością w Związku Pszcze

larzy. Ojciec b<,dąc prezesem tego Związku w Chehrnży stał ai> znany 

w tamtejszym środowisku mim* swojego poznańskiego poohodzenia.

Koniec września 1939 roku zastał Ojoa w południowo wschodniej Polsce, 

jako oficer rezerwy bem przydziału mobilizacyjnego raiał możliwo 6ć wj- 

bieraniaj przekroczenia granic Polski lub powrotu do rodziny w Ko:';c«fc- 

wioach, Wybrał odpowiedzialność za rodziny i to co działo si*, w tym 

czasie na Pomorzu. 2’atychmiaat przystąpił do pra'~y, był aktywny -/ śro

dowisku polskim w Chełmży i Toruniu. Z tego powodu był dwukrotnie 

zabierany i przesłuchiwany prze* Gestapo w Chełmży. Dwukrotnie wracał 

pobity, ale nikogo i niczego nie zdradził, o czym później ?*atka opo

wiadała i Polacy wdzięczni Ojou za taką postawę. Aresztowanie Ojca 

przez Cestapo nastąpiło w dniu 4 listopada 1940 roku o czym jest ob

szerna informacja w liśoie nr. 3 2 'datowanym ?6 maja 1941 roku.

Zbiór kartek i listów z lat 1940-4? ma wartość nie tylko rodzi

nną, jest on zapewne unikalny ponieważ duża cz«*ść listów ^jca pisana 

była poza cenzurą Gestapo i  tym sposobem jest świadectwem życia w obo

zie . Pamiętać jednak trzeba, że mój Ojciec oszczędzał matce najgorszych 

przeżyć obozowyoh, że zawsze podtrzymywał ją na duchu, a także można 

śmiało powiedzieć p r z y g o t o w y w a ł  do życia samotnego. Listy dotyczą róż

nych spraw rodzinnych} tego co działo się w Kończewicach, w rodzinie 

wysiedlonej z poznańskiego, w rodzinie matki, dużo miejsoa zabieramy 

sprawy pszozelarskie ponieważ ^atka podjęła trud prowadzenia pasieki 

z upoważnienia Ojoa. Jak pisał o tym często Ojcieo byłe to jedna z wzo

rowych pasiek na Pomorzu, a to zobowiązywało do starań i przynależności 

do Związku Pszczelarzy, ^atka korzystając z książek, rad Ojoa i odby- 

wanyoh kursów podołała tym obowiązkom do lata 194? roku, kiedy to pa

sieka została zabrana przez Niemców tuż przed miodobraniem i to bez
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żadnego odszkodowania* Ostatnia relacja o pasiece zawarta jobt w liście 

z 18 lipca 194? roku /nr . 6 i*/. Pó?niej była ciężka choroba Matki na ty

fus i cudowne uratowani* przez dr Zagierskiego z Chełmna.

Jak było możliwe napisanie wielu listów poza kontrolą Gestapo?. Ojciec 

był ogrodnikiem i to jedynym na terenie obozu. Otrzymał nakaz wykonywa

nia prac ogrodniczych, w tym również poza terenem obozu. Poza tym był 

zabielany do prac ogrodniczych przez różnych urzędników Gestapo, to dâ - 

wało r'jcu nieraz dużą "swobodę” porozumiewania się z członkami rodziny. 

Ta "swoboda" porozumiewania się była okupiona niejednym funtem miodu 

pszczelego z pasieki prowadzonej przez Patkę. W czasie tych minut oku

pionej ^swobody1- Fodzice przekazywali sobie listy w języku polskim, 

a waród nich takie, które informowały o wpjrunkach życia w obozie i o 

Ostatnich zdarzeniach. lo tej grupy można zaliczyć liaty oznaczone 

numerami ?0, ?9, JO, J * , 37* 4? i 49* Poszczególne zdania z tych listów 

informują o losach konkretnych ludzi, o wysiłkach do Jtutthofu, o wa

runkach życia jak np. to 'wczoraj po raz pierwszy dostaliśmy do chleba 

smarowanie w postaci ca* CO gr. wątrobianki - była to duża uciecha po 

C i 1 /?  niiesiącaoh” . Zawód ogroonika, trzeba to stwierdzić na podstawie 

wielokrotnych zapisów, uratował ojca od transportu do Jtutthofu.

Z wszystkich właściwie listew °jca tennie optymizm co *'do sprawy, końca
n

wojny i to szybkiego, a także spraw rodzinnych. ' oże tak pisał pod 

wpływem miłości do nas, oszczędzania matce najgorszych wiadomości? 

Oglądane w czasie prao ogrodniczych ulubione drzewa, krzewy i kwiaty, 

a również ukochane pszceoły były zapewne zwiastunami nadziei! Fatka 

czu sto później powtarzała słowa Ojoa ''sadziłem drzewa i krzewy pod nad

zorem Gestapo, ale one będą kwitły i cieszyły oko ludzi w niepodległej 

Poleoe". Ta, nadzieja skłaniała Ojca do wykonywania swojej pracy ciobrze, 

temu pewnie służyły drobn* życzenia i sprowadzanie do obozu notatek 

oraz książek, aby wykonać pracę według zasad sztuki ogrodniczej.

łod koniec 194? roku Ojciec został zwolniony z obozu w Grudzią

dzu, z warunkiem pracy na tym terenie. Być może Gestapo tym sposobem 

chciało uzyskać dodatkowe miejsce dla nowo aresztowanych i jednocześ

nie mieć ogrodnika? Jedno jest pewne, że nigdy nie doszło do rozprawy 

sądowej 00 do której łudził się Ojci*o, jedni wspó*oskarżeni uciekli 1/  

z obozu jak Wiesław Stremlau, inni zostali wywiezieni do Stutthofu, 

a jeszcze inni zmarli na miejscu nie wytrzymując warunków obozowych. 

Zwłaszcza inteligencja humanistyczna ginęła masowo, co wielokrotnie 

zauważa Ojciec w listach.

Drugi okres wojny 1943 -44 był dla Podziców niemniej oiężki. 

Jedyne radości to możliwość przebywania z bliskimi, praca Ojea w ogro

dach, oraz wszystkie udręki związane z sytuacją Polaków w ówczesnej

31



' y i t f

Rzesay i iemieckie j . Isyła to stała świadomość ponownego tiresztowania

i przesłuchań w Gestapo. Ojciec po wyjściu z oLozu nigdy nie podpisał 

żadnej listy niemieckiej i do ostatnich dni zachował godność iolaka. 

Podobnie postąpiła moja Matka, która odrzuciła w roku 19**? propozycje 

podpisania listy niemieckiej, o czym jest wzmianka w jednyn z listów 

Ojca. Konsekwencją tej nieugiętej postawy Fociziców była utrata pasieki 

pszczelarskiej, jedynego dobra materialnego osiągniętego praca lat 

przedwojennych. Optymizm Rodziców ujawnił się również urodzeniem 

w 1943 roku młodszego braciszka Michała, który niestety zmarł po 

? miesiącach życia.

Wspominając Matk<, z lat wojennych i późniejszych zawsze mam w pa

mięci Jej niezwykły spokój, nieprzeciętną pracowitość i zaufanie do 

Łożej Opatrzności, Dni po aresztowaniu Ojca były trudne. Sytuację 

Matki pogłębiało oddalenie naszego domu od innych zamieszkałych do

mostw, od najbliższych sklepów, od kościoła i . t . p .  o około 4 km.

Tylko wsparcie rodzinne i przyjaciół pozwoliło Katce podjąć cię ik ie  

zadania, które na nią spadły w dniu ą listopada 1940 roku. Takie ws

parcie uzyokała w domu p .p , Dulińskich, u których zamieszkaliśmy 

w roku 1941. Tam Matka podjęła walkę- o nasze życie zajmując się wios

ną, latem i jeaienią pasieką, a zimą uzycien odzieży. 1 ad sieja na po

myślne przetrwanie okresu aresztowania r jca zakończyła sio wraa z przy*- 

musowym wyjazdem z Kończewic życzliwej nam i szlachetnej rodziny 

p .p , Dulińskich, Matka została zmuszona do kolejnej przeprowadzki, 

do izby o glinianej podłodze i skromnym wyposażeniu. Znalazła się tam 

bez środków do życia, bez zabranej pasieki, zmuszona do pracy na polacł 

jednego z Memców za wynagrodzeniem w naturze w poataci ziemniaków, 

buraków i z prawem do zbierania kłosów na zżętym polu. Taki żywot mu

siała Matka prowadzić do ozasu zachorowania na tyfus. 0 epidemii ty

fusu w Końozewioaoh w roku 194? zawarte jest grośne eoho w liście są

siada p. Z. Uienniokie&o /patrz list nr 7?/* który opisuje araiert 

wielu znajomych.

W okresie samotnoooi Matka szozególnej pomocy zaznała ze strony 

swoich sióstr Haliny i Stefanii oraz brata bdmunda. To, na adres Ha

liny Kruczkowskiej nadchodziła liczna korespondencja między Rodzica

mi, niektóre listy Ojoa były podpisywane Jej imieniem i pisane w ro

dzaju żeńskim. Ciooia była też łącznikiem między Rodzicami, w przeka

zywaniu żywności, odzieży i ^drobnostek*'. Siostry były niezastąpionymi 

towarzyszkami w okresach świąteoznych, dzięki nim życie płynęło 

rytmem rodzinnym w kolejnych mieszkaniach. Doświadczeniem w kontak

tach a Memoami służyły siostry babci Helena Chrzanowska, Zofia Chrzan 

v / nowska i Maria Jaroszwska u której Rodzice znajdowali nadzieję do
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wymiany listów, paczek, "drobiazgów", do wzajemnego spojrzenia na 

aiebie. To poczucie wspólnoty rodzinnej dawało Fatce spokój i poczu-

Boże Narodzenie 194? roku było radosne, wtedy powrócił Ojciec 

z obozu, a Patka wyzdrowiała po tyfusie. Ojciec zaczął snuć plany co 

będzie robił po wojnie, marzyły mu się; dalsze studia w zakresie ogro

dnictwa. Za oszczędzone marki zaczął kupować książki. Niemym świad

kiem tych planów jest skromna karta pocztowa za pomocą której zakupił 

książki u erfurckiego księgarza /karta nr 74 / .

Niestety Ojciec nie doczekał końca wojny, zmarł 1? października 

1944 roku w zagadkowych okolicznościach. Po krótkiej chorobie, będą

cej zapewne pozostałością przeżyć obozowych. Został skierowany przez 

pracodawcy nie^ieckifcgo na badania do szpitala. Poszedł tam pieszo 

w towarzystwie Matki, pozostał w szpitalu, a następnego dnia gdy Kat- 

ka zaniosła Ojcu przybory toaletowe dowiedziała s i ę  o śmierci nęża. 

Saierr nastąpiła kilka minut po północy, około 1?-ńcie godzin po przy

jęciu do szpitala, w 40 tym roku życia.

M e  wsponinan w tym miejscu okresu życia powojennego Matki* Dzi

siaj, odczytana korespondencja obozowa Rodziców, w wielu miejscach 

zawiera dramatyczny wymiar zdarzeń rodzinnych czego jednym z dowodów 

dla ranie jest - zdrobnienie imienia Celina pisane z małej litery 

"l in s ia .. . "  - w stanie skrajnego wyczerpania fizycznego - jednak 

z duchową radością i moeą przekazania Kochanej Oaobie, że ja

jestei zdrów i czuję si<5 dobrze, czego i âm drodzy życzę ..• "  Tymi 

zwyczajnymi słowami Ojciec i ?',atka okazywali aobi-e, że potęga prze

mocy fizycznej policji politycznej 2<iemiec hitlerowskich była bezrad

na wobec miłośoi .ttodziców.

Bóg Waja Rodzice zapłać za to Kochanie!

cie siły, było niezastąpione.
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Obiegałka Stanisław ps ."P oraj"/!904-1944/ kier. wywiadu KOP na pow. 

Toruń.

Ur. 28.IX.1904 r. w Palędaiu pow.Poznań, s. Jana, rolnika i Ka

tarzyny z d. Wiciak. W 1933 r. ukończył Państw. Szk.Ogfodn. w Pozna

niu i objął posadę urzędnika Starostwa w Toruniu a następnie kier. 

szkółek drzew ozdobnych w Kończewicach k.Chełmży. We wrześniu 1939r 

żołnierz rez., bez przydziału mobilizacyjnego.

Od października 1939 r. mieszkał wraz z rodziną w Kończewicach* 

gdzie pracował w szkółkach i prowądził pasiekę. Od X I I .1939 r. do 

X I .1940 r. był członkiem KOP i w stopniu por. pełnił funkcję kier* 

wywiadu KOP na pow.Toruń. Zajmował się wywiadem gospodarczym, zbie

rał inf. o sytuacji materialnej i nastrojach ludności. Kontaktował 

się z Wiesławem Stremlauem ps."Brzezina", kier. wywiadu KOP na Pom. 

Gdańskie, któremu przekazywał swoje raporty. Aresztowany 4.XI.1940 

przez gestapo, więziohy w Kończewicach i Grudziądzu. Maltretowany 

podczas śledztwa, został zwolniony 6 .XII.1942 r. jako nieuleczalnie 

chory, z nakazem zamieszkania w Grudziądzu i ciągłego meldowania się 

na gestapo. Po wyjściu z więzienia nie podjął działalności konspi

racyjnej. Zmarł 1 2 .X .1944 r.

AP AK T. S.Obiegałki; A.Gąsiorowski, Geneza . . .  s.84.

H.Marc inkowska
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ZzląuyU JŁ

Toruń,dnia 8 czerwca 1946r.

My niżoj podpisani;

Wiesław STHEMHU kpt .b.Polskiej Armii Ludowej /  Nr .leg*2233/ 

Adam PHZIBIłA chor. " ’ " i! ” /  " «

powiśibaieni o skutkach prawnych złożenia fałszywego zeznania 

składamy w miejsce przysięgi następujące oświadczenie:

Ob.Stanisław O B  I E G A Ł K I  pseudonim P0J5JLJ ur.28 września 

1S04 r. w Pelędzinie pow.Poznań z ojca Jana„matki Katarzyny 

3 domu Wiciak,był od dnia 15.XII.1939r. czynnym członkiem 

Organizacji do walki z okupantem b.POLSKIEJ ARMII LUDOWEJ 

0.£*VIII w stopniu porucznika i pełnił funkcję kierownika 

wywiadu powiatu toruńskiego.Na skutek zdrady kuriera,areszto

wany został z miejsca zamieszkania to jest Kończewic pow. To

ruń,dnia 4 .XI*1940 roku,osadzony w obozie w Grudziądzu i prze

kazany wraz ze ̂ współtowarzyszami sądowi doraźnemu.

I  obozie przebywał od dnia 4 .X I.1940 roku dc'8 .X II .1942 roku 

i następnie jako nieuleczalnie .chory zwolniony został. Wskutek 

męki przebytej w obozie po blizko dwuletniej ciężkiej chorobie

słdsne życie•

Dokument niniejszy służy jedynie i wyłącznie do przedłożenia 

w Kole Polskiego Związku Byłych Więźniów Polskich więzień 

i obozów koncentracyjnych w Swieciu.

Wiesław St.re.mlau powyższe s?,oje podpisy jako yfasnoręcznie 

przez nich dokonane przede mną uznali.

Toruń, dnia-II czerwca 1946 r.
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Ja, Józef kielceręk, powoiany do pełnienia obowiązków sędziego 
Sadu Okręgowego, pełnięcy ^obowiązki notariusza w Toruniu, poa- 
awiadczaąifże osobiście mi -znani

. • • V

a /  Mańkowski Walerian, zamierzały w Toruniu-hudak

b /  Stremlau Wieniaw* zamieżskały w Toruniu przy 
ulicy Dekterlta n r .6,

pov;yzsze swoje podpisy w iniu dzisiejszym w mojej obecności 
własnoręcznie złożyli. ]

Toruń, dnia szesnastego października tysinc dziewięćset czter
dziestego HZóetego roku.
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Z W I Ą Z E K  BOJOWNIKOW o WOLNOŚĆ  i DEMOKRACJĄ  Mi
— Stowarzyszenie Wyższej Użyieczności — 

Z A R Z Ą D  W O J E W Ó D Z K I  w B Y D G O S Z C Z Y

& Y D G O S Z C Z  
4.le je  1 M a ja  4 6  
f . r kodowy 8 5 - 0 0 '

tiLEFON:
Prezes 2 2 -6 1 -0 1  
c k re fa r ia t Za rządu  W o j.

2 2 - 2 1 -2 8

’J rz ę d u jq c y  cz ło ne k  
narządu 22-1 C-72 
^ jlę c jo w e oć , E w id en c je , 
k o m is ja  odznaczeń

2 -M  0 -5 0

k O N T A  B A N K O W E :
•Jla w yp ła ł
o rgan iza cy jnych

NBP 111 O /M  Bydgoszcz 
9 0 3 2 - 4 8 0 6 - 1  3 2

- I g w y p ła ł s o c ja ln y c h  
NBP I l i  O /M  Bydgoszcz  
/O  3 2 - 4 8 0  6 - 1 8 9 -9 6

EN/JS. 

wyk. 2x
^D-nJa Drukator 79U-

0601-70/88 o i
l . d z .  ......................... /  ....... , o y d g ' ) 5*.3f.cz, a r p c

1 9 8 8 . 0 3 . 08

drrr,; pre
f  is r ło Ob.

Bogusław Obiegałka 

ul.  Bełska 24 m.6 

02-638 WARSZAWA

W odpowiedzi na pismo Obywatela z dnia 26.02.1988 r.  uprzejmie 

informujemy, że po dokładnym sprawdzeniu posiadanych zasobów archiwal

nych - akt podopiecznej Celiny Obiegałka nie posiadamy. Wobec powyższe

go nie możemy udzielić Obywatelowi wiążącej odpowiedzi na postawione 

pytanie.

1 * £  <■ i* O
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Zarząd Wojewódzki
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 

w Bydgoszczy

Dotyczy: piana do Zarządu z dnia 26.02,1986 i odpowiedzi datowanej
6 Marca 1986 Ł. dz. 0601 - 7 0 / 6 6 .

Stwierdzam, że otrzymana odpowiedź od Zarządu Wojewódzkiego nie 
zakończyła sprawy, którą podjąłem w moim piśmie z dnia 26. 0 2 . 1 988r .
W międz czasie porozumiałem się z bratem Mieczysławem zamieszkałym w ro
wy® Targu. Bra-t odnalazł atarą legitymację Matki atwierdzającą przynależ
ność do ZBoWiB. Ponieważ w Warszawie nie dysponuję odbitką kserograficzną 
tego dokumentu dlatego podaję jego treść, co mam nadzieję umożliwi odnale
zienie dokumentacji o moim Ojcu Stanisławie.

"Legitymacja Kr 17901 osłonka biernego zdjęcie z pieczątką okrągłą 
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu Bydgoszcz podpis 
czytelny Celina Obiegałka wydana dnia 10. IT . 1951 ważna do dnia 31 .YI I .  
1951 Nazwisko Obiegałka imię Celina Data i miejsce urodzenia 17*^1.1912 
Drzyeim pow. Swiecie Adres Czerniewice pow Toruń poczta Toruń 4 zmiany 
adresu — , Zarząd Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w By- 
dgoszozy sekretarz podpis nieczytelny Prezee Okręgu podpis nieczytelny 
Nazwisko i  stopień pokrewieństwa do osoby z tytułu działalności której jest 
członkiem biernym żona Źródła utrzymania prac. Spółdzielni Pracy Data 
wstąpienia do Związku 1 .IT .4 9 . Nr «w. Okręgu 375076".

Poza tym dysponuje zapisem"0b. Obiegałka Celina jest wdową po 
zamordowanym więźniu politycznym i prosimy uprzejmie o obsłużenie wyżej 
wymienionej /- / Przybyła Adam podpis nieczytelny pieczęć okrągła Polski 
Związek B. Więźniów Politycznych hitler. więzień i obozów koncentr. Koło 
Toruń w środku trójkąt z literą Jf

Uprzejmie proszę o ponowne sprawdzenie dokumentacji moich Rodziców 
i o szczegółową informację*

Ponadto dodaję, że latem w roku 1955 Matka obłożnie zachorowała po 
wylewie krwi do mózgu, zmarła po drugim wylewie w dniu 3 grudnia 1957* .
W czasie choroby utrzymywała kontakt ze Związkiem korzystając z pośrednict
wa siostry Haliny Kruczkowskiej.

Ja sam nie utrzymywałem kontaktu ze ZPoWiBera po śmierci Matki po
nieważ w chwili Jej odejścia nie było zainteresowania Związku kontaktem 
z synami. Brat i ja byliśmy wtedy studentami w Poznaniu i w Warszawie.

Na zakończenie dziękuję uprzejmie za szybką odpowiedź na 
poprzednie pismo, z góry dziękuję za Odpowiedź na dzisiejsze 
moje pismo.

Z wyrazami szacunku ' *7 _ "

Warazawa, dnia 17 marca 1988 roku.

Togusław Obiegaika 
‘ ul. Bełska 
02-638 Warszawa

D ow ód nadania  nr

— - .................

Adresat (imiq i, nazwisko luTrażwa iiŚftyi
....... .......... /  c łte fA .

nr- *  ^ ‘U' n^ies2ka/aV'mićj»cowi.ZSż&Ł..tLm-it-Ucz.

................  na przesyłką poieconą

&
ulica,

poczta

Pobranie z! __ gr —
oplata zł ...... <łQ

Uwagi
v- Uf

Patrz uwaga na odwrocie
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Z W I Ą Z E K  B O J O W N I K Ó W  o W O L N O Ś Ć  i D E M O K R A C J Ę
— Stowarzyszenie wyższej uzyiecznosci — 

Z A R Z Ą D  W O J E W Ó D Z K I  w B Y D G O S Z C Z Y

B Y D G O S ZC Z 

A le je  1 M a ja  4 6  
N r  kodowy 8 5 - 0 0 6

TELEFO N:
Prezes 2 2 *6 1 -0 1  
S ekre ta ria t Za rządu  W o j.

2 2 - 2 1 -2 8

U rźedu jqcy  cź łonek  
Narządu 2 2 - 1 9 -7 2  
K sięgow ość, E w idenc ja , 
K o m lt ja  o dzn aczę *

2 2 -1 0 -5 0

K O N T A  B AN KO W E : 

d la  w yp ła t 
o rg an iza cy jnych

NBP III O /M  Bydgoszcz
^ —*Jr 9032^4806-132

S la  w yp ła t soc ja lnych  
NBP Ul O /M  Bydgoszcz 
"‘ 0 3 2 -4 8 0 6 -1  89-8e

WKw/JS . 

wyk.

L. dz. 0601- 70/88 Bydgoszcz, dnia ...... 1.9 .̂^ • Q5 • .11. 198

W k rr? s p o rd » n c jl p rosim y pcwc^a'1 3:,T 
na n a **  zncik p ism a O b .

Bogusław Obiegałka 

u l .  Bełska 

02-638 WARSZAWA

W związku z prośbą Obywatela z dnia 1 7 . O J . 1988 r .  o ponowne p r ze 

szukania akt archiwalnych celem odszukania akt byłej podopiecznej 

/ członka  b iernego /  zmarłej Celiny Obiegałka - informujemy uprzejmie 

o następujących danych:

W ewidencji  członków z r . 1 9 4 9  stwierdziliśmy zapis :  "  Obiegałka 

Cel ina ,  imię ojca Hubert ,  data urodzenia 1 7 * 0 6 . 1 9 1 2 ,  nr l e g . 17901 ,  

data weryfikacji  1949 r . ,  podopieczna - nie płacenie  składek - skre ś lo 

n a . "  VJ związku z tym zwróciliśmy się do Archiwum Państwowego o ewentu

alne odszukanie tych a k t .  Frzy piśmie Archiwum Państwowego z dnia 3 . 0 5 ,  

1988 r .  otrzymaliśmy do wglądu przedmiotowe akta .

W aktach tych znajdują  się : deklaracja  członkowska Polskiego Związ

ku B.Więźniów P ol ityc znych Hitlerowskich  Więzień i Obozów Koncentracyj

nych o przy.jęcie w poczet biernych członków Związku.  Obiegałka Celiny 

z fotografią  do legitymacji  i deklaracja  członkowska wyż.wym. Związku 

na nazwisko Obiegałka Stanisław / ? / ,  w której podano / pkt 1 1 / ,  że wy

mieniony przebywał we więzieniu  w Grudziądzu od 4-.10.1940 r .  do 1 6 . 1 2 . 

194-2 r .  t j .  do dnia zwolnienia z w ięzienia  Gestapo.Oświaaczenia świad

ków o pracy i pobycie w więzieniu  w Grudziądzu ob.ob .Duaeka Jana ,  Gotyń_ 

skiego Aleksandra oraz oświadczenie ob.Wiesława Stremlaua i Adama Przy

były o przynależności  Stanisława Obiagałki  do Polskiej  Armii Ludowej 

/ o d p i s y /#  Jako dobry fachowiec pracował w ogrodach Gestapo i ogrodach 

miejskich  w Grudziądzu ,  zmarł w dn .  1 2 . 1 0 . 9 9 4 4  r .  w Grudziądzu /  wg wy

ciągu aktu ze jśc ia  Urzędu Stanu Cywilnego Grudziądz—Miasto nr 889/ 194 4 ,

W załączeniu  zwracamy fotografię  zmarłej Celiny Obiegałka .

a ł 1 fotografia

^ftoWUi

f łk  rtz. mgr Stgfa, Tomasz^otkl'
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U k a z u je  s ię  od  1945 r .  Ś ro d a , 21 g ru d n ia  1988 r .  N r 296 (13292)

Zapis okupacyjnej gehenny
Z rodzinnych zbiorów 
do muzeum
G rudziądzkie  M uzeum  M artyrologii  

wzbogaciło się o jeszcze jedną  p a 
m iątkę .  BOGUSŁAW OBIEGAŁKA z 
W arszawy sprezen tow ał  sp isaną  n a  
kilkudziesięc iu s tron icach  i lu s t ro w a
ną kse rokopiam i listów' i d o k u m e n 
tów oraz r ep rodukc ja m i z rod z in n e 
go a lbum u o k u p acy jn ą  gehennę  
swoich rodziców. Do sporządzenia  t e 
go d o kum en tu  skłoniła  go w izy ta  w 
Muzeum Martyrologii ,  k tóre  zostało 
u rządzone w byłej siedzibie gestapo. 
Tu był więziony jego ojciec,  po 
k tó ry m  pozostała  liczna k o resp o n 
dencja. p isana  właśnie w tym  obo
zie. Zbiór k a r te k  i l istów z lat 1940— 
42 m a w tym  w yp ad k u  w ar tość  nie 
ty lko rodzinną. K orespondenc ja  pisa
n a  poza cenzu rą  gestapo, ukazu je  
sy tuac ję  więźniów i n iek tóre  zda
rzenia  dotyczące tego „os ław ionego’* 
m iejsca  każni Polaków.

S tanisław Obiegałka był u rzęd n i 
k iem  S ta ro s tw a  Krajowego fv T o ru 
niu, k ierow nik iem  szkółek d rzew  oz
dobnych  w Kończewicach, założycie
lem i p ie rw szym  prezesem  Zw iązku  
Ogrodników w W ielkopolsce. Na 
początku  okupac j i  podjął  dz ia ła lność  
k onsp iracy jną  w Komendzie O b roń
ców Polskich, posługu jąc  się p se u d o 
n im em  „ P o r a j ” . Zm arł  w' za g a d k o 
wych okolicznościach w październ iku  
1944 r. kiedy o k u p a n t  zaczął zacierać 
ślady swoich zbrodni i l ikwidować 
ich św iadków.. .  (R)
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Obiegałka Stanisław ps. “Poraj” (1904-1944). 
kierownik wywiadu KOP na pow. Toniń.

Ur. 28 IX  1904 r. w Palędziu pow. Poznań, syn 
rolników Jana i Katarzyny z d Wiciak. W 1933 r. 
ukończ} ! Państwową Szkolę Ogrodniczą w Poznaniu i 
objął posadę urzędnika Starostwa w Toruniu, a nas
tępnie kierownika szkółek drzew ozdobnych w Koń
czewicach k. Chełmży. Tamże w październiku 1934 r. 
ożenił się z Celiną Kruczkowską (córką Huberta 
Kruczkowskiego wójta z Drzyciinia, działacza Pom. Izby 
Handlowej zamordowanego przez Niemców we 
wrześniu 1939 r.).

W kampanii wrześniowej brał udział bez przydziału 
mobilizacy jnego. Po powrocie do Kończewic pracował 
nadal w szkółkach i prowadzi pasiekę. Od grudnia 1939 
r. do listopada 1940 r. był członkiem organizacji KOP.
pełnił funkcję kierownika wywiadu KOP na pow. Toruń. Zajmował się wywiadem 
gospodarczym, zbierał informacje o sytuacji materialnej i nastrojach ludności. Kontaktował 
się z Wiesławem Strcmlauem ps. “Brzezina”, kierownikiem wywiadu KOP na Pomorze Gdańskie, 
któremu przekazywał swoje raporty.
Aresztowany przez gestapo 4 XI 1940 r.. podczas śledztwa maltretowany, więziony był najpierw 
w,Kończewicach, a natępnie w Grudziądzu. 6 XII 1942 r. został zwolniony jako nieuleczalnie 
chory, z nakazem zamieszkania w Grudziądzu i ciągłego meldowania się na gestapo. Po wyjściu 
z więzienia ciężko chory, nie podjął dalszej działalności konspiracyjnej. Zmarł 12 X 1944 r.

AP AK. T .: O b i eg a 1 k a S. (rei syna).
Gąsiorowski. Geneza.... s. 84.

Hanna Macicjewska-Marcinkowska
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DCKOBZTSiO OKHStfU KORPUSU hti VIII 
PLACÓWKA HISTORYCZNA 

Nr.276-2/5029 Pl.Hist.

Toruń, dnia//^? grudnia ly.^B r.

Placówka Historyczna DOK VIII 
wydaje zaświadczenie raz tyltco 
jeden. Oryginał zachować i~pos
ługiwać sie uwierzytelnionymi 
odpisami.

Z A Ś W I A D C Z E N I E .

Niniejszym zaświadcza sif, źe Pani CHRZANOWSKA Helena , 

urodzona dnia 8 . I I I . 1875 r. , córka Józefa i Elżciety , 

zamieszkała w D R Z \ C I lJ I U , now. Świeci e . , 

była czynnym członkiem Organizacji Wojskowej Pomorze
- —

w Drzycimiu, pow. Swiedie, od dnia 27 grudnia 1916 r. 

do dnia 10 lutego 1920 t .

/ W ^ * - D C T O B C A  QKH$uU KORPUSU NR H I I  .

^  t i *  i
<=>\ TOKARZEWSKI-sKARASZE/ZICZ /
~ /  Gen. Bryg.
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Bogusław Obiegałka lG  '

l » W I « i

0 ŻYCIU śp. CELINY OBIEGAŁKA 

Z BZIKtUI W LATACH 1944-57

"Umarli aą przeźroczyści 
dlatego widać przez nich Boga”

Anna

Siewami trudno jeat wyrazić uczucia, które po długich latach dojrzewania 

kieruje syn ku Matce 1 a (Jatce. Tylko siewani modlitwy jeat możliwe sbliżenie 

do tego co al« czuje A myśli a Matce po wielu, wielu latach. "Pochwała i uwiel

bienie ta najbardziej szczytna modlitwa, odpowiadająca woli Boga, jeat to zara

zem modlitwa najbardziej pożywna"Matka deja dzieciom życie fizyczne, alo 

w większym stopniu przekazuje dary ii ucha, ofiarowuje świadectwo swego życia 

t najświętszych swoich wartości.

Okres aamotnego życia aejej Łatki zamknięty dataui 12 października 1944 re

ku i 3 grudnia 1957 roku jeat szczególnym świadectwem danym Bogusławowi i .'SIe- 

czysłasowi. Jest to okres wdowieńatwa ukierunkowanego świadomie aa spełnienie 

zadań, które zostały poatawione przed klatką w chwili śmierci Stanisława ubie

gał ki w ezaaia II Wojny kwiatowej. Wymienione daty wyznaczają ozas rozstania
/

fizycznego wpierw a Ojcem, a potem z Matką 1 jednocześnie aą pocaątkiem ducho

wego poszukiwania ich obecności w życiu synów, rodziny* najbliższych przyja

ciół. śmierć Ojca i męża jest datą paoiętną w konsekwencje dla dzieci i dla żo

ny, Nieaposób odtworzyć w słowach jak dzień śmierci męża przeżyła żona i Matka. 

Ce czuła, gdy w niemieckim azpltalu powiedziano Jaj "Khemann Stanislaua beote 

0,15 Uhr varatorhen"? Co myślała gdy po powrocie do akromnego naszego pokoiku 

w Grudziądzu spotkała awojo dzieci, które godzinę wcześniej doaiodziały alf od 

azpltalnego posłańca, śa ich Ojciec alo żyje? Jak pocieazała buntujące się bar

dzo głośnym płaczem przeciw śmierci, jak podjęła zadania najbliższych godzin 

po ziemskim osamotnianiu? Tego nie pamiętam, ale była to chyba wapólna modlltea! 

-toto skupienia w ciszy? Oddanie alę dzieciom 1 wzajemne zaufanie, które uciszy

ło głośny płacz. V ezaaia pogrzebu Ojca nie zapłakałam głośno, aby nie okazać 

słabości ittemeom, ale ale paoiętaa toż nie a tego co dziale alę wokół. Raczej 

na podatawie późniejszych opowiadań Matki wian, że przy groble zgromadziło się 

bardzo dużo życaliwych ludzi, wapółczujących, że przyniesiono wiele kwiatów, 

które ojciec tak bardzo kochał, że młodzi współpracownicy Ojca zebrali pienią

dze, aby okazać eolldaraą pomoc, minęło kilka miesięcy aamotnege życia, z co

dziennymi apacerami na grób Ojca, modli twą aa Jego duszę, z pielęgnacją kwia

tów i otoczenia* Sprawy śmierci 1 życia były wtedy przedmiotem naszych codzien

nych ramów, oczekiwaniem cuda ponownego epotkania, który w wyobrażeniach dzie

cięcych wydawca alę realny w szybkim ezaaia. Zupełnie zatarło alę w pamięci

1 .billi twa pod datą 17 czerwca, datą urodzin Matki zapiaana przez Stefana 

Wyszyńskiego w "Drugiej Kromce Chleba". 63



święto Bożego Ifarodsaaia 1944 roku, może równi oż dlatego, że zaraz potom były 

ciężkie walki o twierdzę Grudziądz między w|akaai niemieckimi I radziockimiT 

Dalej mieszkaliśmy * domu aa terenie parku grudziądzkiego, przychodziła do aaa 

ciocia Halina Kruczkowska, oczekiwaliśmy dnia wyzwolenia! Dookoła byli jesscze 

Niemcy, którzy ten ezaa przeżywali inaczej - azykowali alf de walk, kopali rewy, 

zacierali ślady swoich zbrodni, wywozili wiele rzeczy*• •

Nadszedł front walk, alesakallśay w jednej a piwnie, pe wodę wychodzono z do* 

aa a narażeniem życia. jedliśmy podpłomyki pieczone na blachach żeleśniaka. 

Rosjanie podchodzili de desa, a następnego dnia wycofywali alf kilka razy, aż 

pewnego dnia Klawy rozkazali na* natychmiast opuścić naszą piwnicę. Zaprowadzono 

aaa de śródmieścia, na teren wiezienia niejakiego, Tan muzieliśay poszukiwać 

żywności, odkrycie* największym byłe znalosłonie ansie w jakiejś beczce* Byt te 

późaioj nasz skarb, piealąda wymieniany aa inne produkty żywnościowe w dobu, de 

którego przybyliśmy na aliaę Fortec zną* Mieszkała tan ciocia 'Jary ni a Jaroszewska, 

oczywiście przebywając Jak wszyscy w piwnicy* Tam, po wielu tygodniach poatnyeh 

nnjedllśay się któregoś dnia wspaniałych zrazów z mięaa keśakiago, które zostało 

zdobyta z zabitego aa ulicy konia* Były też chwile grozy powodowane przez żoł

nierzy "zdobywców", traktujących Grudziądz jaka mi aa to al omieć kie. V pamięci 

utkwiła seena obrony roweru przez ciocię Halinę Kruczkowską, która ale uatępo- 

wała żołaieraom aawet pod grozą rewolwerów i dopiero przybycie oficerów uratowa

ło sytuację cieci, ale nie rower, który zeztał skonfiskowany*

Najmocniejasy ssok przeżyłem w chwili, gdy po powrocie de dawnej nnszej piwnicy, 

de Ustki strzelił żołnierz* Przechodziliśmy z Ustką korytarzom de aaazej piwni

cy, zdawało aaa się, ża jest ona pusta* pewnej chwili rozległ zię strzał* Mat

ka chwyciła aię za ramię i zaczęła ałabaąć* Ba krzyk brata i mój przyleciały są

siadki zamieazkałe poza piwnicą, pomogły Siatce dojść de łóżka i udzieliły pierw

szej pomocy. Później relacjonowały, że przybiegł żołnierz rezyjzki 1 zartlał 

"budziet żyć*.* nlcsewo*..” , nikt nie próbował go aatrzymać* Kala przeszła 

z przodu przez ramię, w pobliżu tętnie, koło serca, wyszła aa plecach* Lekarz, 

kuzyn Matki przybyły do Grudziądza po kilku dniach udzielił pierwszej pomocy 

lekarakiej, aiał przy aoble zastrzyki przeelwtężeewe, aówił o cudzie Opatrznoś

ci nad życiem Matki* Bo działaj ale wisa dlaczego tea żołnierz strzelał de ko

biety z dziećmi, co en wtedy myślał gdy przybiegł de aaazej piwnicy? Czy później 

znstaaawlał aię nad swoim czynem i czy domyślał aię, że Jego etrzał wpłynął is

totnie na późniojosy stan zdrowia mojej Ustki*

Po wkroczeniu wojak roayjakleh do Grudziądza przebywaliśay tam krótko*

Przy najbliższej okazji, aa przedwiośniu 1945 roku udaliśmy zię do #rsyelmla, 

do gespedaratwa rodzianego Ustki* Tam, aa akrnja wsshsrtsla Berów Taehelekleh, 

nad rzeką Czarna Woda praebywallśmy ponad dwa lata* Ola Mieczysława i Boguaława 

okres ten saohowal się w pamięci Jako lata asjlepsze, z poczuciem rodzinnego 

bezpieczeństwa! Zapewne inaczej dni te przeżywała Ustka, która z siostrą Stefa

nią, a aaazą ciocią, bardzo ciężko pracowała w gospodarstwie, stale myślała
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3
0 usamodzielnieniu sif* e dalszej przyszłości dla siebie i dzieci. Wyjeżdza- 

liśsp tylko w czasie wakacji dc rodzinnej miejscowości Ojca, do Palędzia koło 

Poznania, mm w ton sposób dbała a kontakty z rodziną ojca, co owocowało

a później szyta życia rodzinnym, a wizyty w Possania działały inspirująco aa w y  

obraśnlę chłopców wiejskich. Drenie Matki de sono dzielności zaowocowało kupie- 

nim  deaka bliźniaczego a ogrodem e powierzchni około 1500 a*2,  w Czerniewicach 

koło fornala* fę, skromną włssoeść uzyskam dzifki pomocy rodziny Matka zawszs 

traktowała jako czuwanie and nią opatrzności, która w ten sposób umożliwiała 

reallsacjf zamiarów związanych s kształceniem aynów. Do Czerniewic odwiezione 

nas samochodem ciężarowym s resztkami zachowanych mebli 1 rzeczy, było tego 

niewiele, ale sawsse mieliśmy aa czym spać, siedzieć, zachował sif też stół, 

kredens i saafs na rzeczy, były tai zapasy żywności i pół świni. Mama wzyskała 

renty rodzinną z tytałs przedwojennej prasy Ojca eras rentę kombatancka z tytu

łu Jago wdziała w ruchu oporu. De kwietnia 1950 roka Metka nie podejmowsłs pra

cy zarobkowej e charakterze stsłym, zajaowałs sif don—i, ogrodem i sezonową 

pracą u miejscowych rolników* Potrafiła sobie tylko snsnymi sposobani utrzymać 

aaa sa te akromns środki, zadbać e wszystko co było potrzebne do szkoły 1 cz

cze znaleźć czaa i środki, aby zawsze brać udział w azerszya żyda rodzi anysu 

His byłe uroczystości rodzinnych, w których ais mielibyśmy udziału, również 

nas odwiedzali członkowie rodziny, a nawet przyjaciele i znajomi z lat wejea- 

nych. Mama od wczesnego rana do późnego wieczora sswsse pracowała 1 potrafiła 

te robić z uśmiechem* Dzień zaczynaliśmy wcześnie, a ryte narzucał odjazd pocią

ga szkolnego e godsiale 6 -tej s od nutsol, najwcześniejszy powrót około godzi

ny 14, częściej o 16 1 później. Dojazdy pociągani nauczyły nas puaktaalaeści, 

wykorzystania czasu oczekiwania, z drugiej atreay były przyczyną atałego poś

piechu, alejodnogo strsssu i nie pozwalały na korzystanie z atrakcji, których 

lanym dostarczało ad aa to Toruń. Po osiedleaiw się w Czerniewicach, de «"«koły 

podstawowej chodziłem w fornalu na sllcy Wielkie Garbary. Haas poprzez kontak

ty rodzinne z Chudzińskimi zdecydowała się as tę szkołę, tam chodził też Mi

chał Chudziński, później do młodszej klasy Mieczysław, który dołączył do nas 

w Czerniewicach s opóźnienien z uwagi na I Komunię %wl«tą, którą przyjął w dnia

29 czerwca 1947 roku w Drsycimia* Życie codzienne w Cseralewicaeh miało swój 

ustalony ryte* Pess aami była jeszcze czarno- biała koza, trochę kar, kilka 

uli pszczół, oczywiście Świst drzew, krzewów i różnych roślin* Z ty» światoa 

Mama żyłs w wlelkisj przyjaźni, pracowicie zajmowała sif każdym zakątkien na

szego ładnego i zacisznego ogrodu, owiat zewnętrzny odzywał się u ass ęwizdasii 

parowozów aa przy*tanka kolejowym Stawki, rozaowaad z sąsisdsad s domu bliż- 

niaesego, któryni było rodzeństwo Modrzejewskich, byłych włsścleisll majątku

1 sanatorium klimatyczno - kąpielowego Czerniewice* Sąsledsl te oryginalne 

rodzeństwo ssaotnych esób| czterech sióstr 1 jednego brsts, którzy po wojnie 

jsko byli włsściciele pozostawali w starszym wieku bez środków do życie*

W pozostałych domkach osiedla Czerniewice Kolonie miessksli kolejarze, pierwsi
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właściciele doaków pobudowanych przed wojną. Ogródki przydomowe prowadzone nu 

lekkiej sieni piaszczystej wymagały dużego tracki w prowadzeniu, lees odwdzięcza

ły slf tym pracoultyu kolejarzom w trudnych powojennych latech dostarczając 

owoców, warzyw i ziemniaków aa potrzeby rodzinne. Nasz ogród byt ładnie zsgo^ 

podarowany, obsadzony drzewami 1 krzewami owocowymi, a także ozdobnymi* Beeły 

tam dorodne wiśnie, czereśnie*••  akacje, bzy 1 wiele lany eh odmian świata przy 

rody. Byle te* podwórko s niewielkim drewnianym budynkiem gospodarcaym. mieliś

my głfbofeą wierconą studnif s bardzo soncsną wodą, którą pompowałlśfiQf ręcznie. 

Wspaniałym dodatkiem do ogrodowych zbiorów były miody pobierane s małej pasieki, 

szczególnie znane były tan miody wrzosowe zbierano pracowiele przez pszczoły 

s ogromnych wrzosowisk miejscowych lasów 1 poligonów szkoły artylerii s fornala. 

Latem 1 Jesionią zbieraliśmy też grzyby w Miejscowych lasach. Czerniewice Kole* 

nln została pobudowana na datej polanie wśród lnsów sosnowych, tai przy linii 

kolejowej Toruń - Kutno, kasy byty ałode, w których zbierano dużo grzybów, oz

dobą były piękno wrzosowiska. Klimat był zdrowotny, bardzo.korzystny, na wyso

ki a , dalekla tarasie lewego brzegu Wisły. Tereny snlewowe odległe około 1 km 

były bardzo ciekawe i interesujące pod wzglfdaa przyrodniczym, gdzie częste che* 

dziło si« o* spacery. Ra prawym, niedostępnym dla ans brzegu widzieliśmy rolny 

zamku Złotorla, usytuowanego w miejscu ujścia Drwęcy. Na naszym brzegu Wisły 

latem rozbijano były obozy wojekewe Oficerskiej Szkoły Artylerii z Torunia.

Namioty rozbijano nu polu u pobliżu dawnego aajątkn Cseraiewiee. II odległości 

około i km. u góre rzeki usytuowana była wieś rolnicza Brzoza, gdzie gospodarze 

uprawiali żyzne ziemie zalewu wiślanego. Mama u wioece tej zaopatrywała eie 

dodatkowo w produkty rolnicze, kupowałn tam obornik, ozezto odrabiając otrzyma

ne dobra własną ciężką pracą w polu, u gospodarza o nazwisku Krysiak.

Mana zawsze dbała e to, aby uroczystości rodsinne, rocznice i święta były 

przez ans obchodzone. Jeździliśay de cioć i wujków u rodzinie Kruczkowskich 

i Obiegałków. Czesani Uwa wyjeżdżała samotnie, innya ras aa wyjeżdżaliśay s •‘le

czy sławom, a aajcaeściej razem w czasie wakacji de Paledsia, Madosiewa oraz do 

różnych miejsc pobytu redsiny Obiegałków, Majewskich i Kraeskowskich. Przyjeż

dżano również do nas s krótkimi wizytani, czasami aa dłużej w czasie wakacji przy

jeżdżali znajomi s lat wojennych. Niezawodnym i stałym gościem niedzielnym by

wała ciecia Halina Kruczkowska, czasami nu tydzień przyjeżdżała ciocia - babcia 

Heleaa Chrzanowska s Drzycim!a. tyta byt wyznaczony codziennymi obowiązkami 

domowymi, szkolnyai i aierzony rocznicaai, wizytaai rodzinnyai... 

katem 1947 roku wyjechaliśmy nu ślub siostry Ojca Moniki Oblegałka do Paledsia. 

Wpierw pojechała Mama, aby panik} w przygotowaniach de weaela, a po zakończeniu 

zbiorów aalia Mleeio i ja. Byt te największy zjazd w rodzinie ojca jaki pamię

tam. Powozami jechaliśmy do kościoła parafialnego w Skórzewie, a potea było 

pamiętne weeele, w którym dzieci uczestniczyły u tradycyjny wiejski sposób.

Z Paledsia zabrał mnie aa wakacje stryjek Alejsy Obiegałko, de Mor koło Warsza

wy. Przebywałea taa ponad plfć tygodni w kawałerakia gospodarstwie brata Ojca,
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który prowadził Państwowe Gospodarstwo Nasiennictwa Ogrodniczego. Kit miałem 

tan rówieśników, podpatrywałem goapodarowanie w ogrodnictwie* £łaae zapewne 

■lała zamiar, abym przygotowywał aif da praktyki w zawadzie śp. Ojca. Byłeś 

jednak jeazcze aa młody na tak powabne zainteresowania* bardziej intereaewał 

tanie iatenaywny ruch kolejowy na traaie Poznań Warszawa* zabudowania pobliskiej 

fabryki w Ursusie* ruch na szosie do Warszawy 1 oczywiście pierwsza w śyeiu 

wyprawa de zniszczonej wtedy Warszawy. Pojechaliśmy tam dwukonnym wezea* je

chaliśmy odbudowywanym jeazcze Krakowskim Przedmieściem* Nowym kwiatem* a wra

caliśmy parterową i wąską ulicą 'ferszałkowską de Wolskiej w kierunku Błonia* 

Mor... Zapamiętałem dużo ruin* które widoczne były wszędzie* stosy czerwonych, 

rozbiórkowych cegieł* duży ruch wozów kannych, ale również rowerowy* motocykle- 

wy... Zadowolony wracałem samodzielnie z tych niecodziennych wakacji do Czer

niewic pociągi mi z prowizorycznego dworca Warszawa Główna. Pa wakacjach zacząłem 

naukę w klasie szóstej. W wszystkie wakacje letnie do roku 1953 pamiętam wyjaz

dy krótsze do Palędzie* dłaższe da Badosiewa da atryjka Wacława* najstarszego 

brata Ojca. W Badasiewie wszyscy cieszyli się niepowtarzalną swojską atmosferą 

i ciepłem rodzinnym. Zawsze byliśay tam serdeezale witani* czując alę dobrze 

wśród kuzynów. Były też wyjazdy de kolejnych miejsc pobytu stryjka Alojzego* 

który kierował różnymi gospodarstwami PGB aa ziemi gorzowskiej. Z najmłodszym 

bratem Ojca zawsze dobrze rozumiałem się* mieliśmy dużo wspólnego tematu w roz

mowach prowadzonych na bryczce jednokonnej* którą en objeżdżał kierowaae gospo

darstwa. Hornie zawdzięczam* te te wakacyjne wyjazdy powtarzały się* że utrzy- 

mywallśay bardzo bliskie związki uczuciowe z całą rodziną Ojca. Od roku 194? 

zabrakło nam związków ze stronasd rodzinnymi Uwąy* które pozostały bliskie 

i niezapomniane z lnt 1945-4?* opisane dokładniej w napomnienia o śp. Hubercie 

Kruczkowskim. Ostatnim akordem był ślub cioci Stefeail z wujkiem Jscklea 

Majewskim. Pozostawały bliskie więzi z Grudziądzem* gdzie była mogiła śp. Ojca* 

gdzie mieszkała ciocia Halina* częate wizyty w kolejnych miejscach pobytu 

wujostwa Stefanii i Jacka Majewskich. V czasie tych wizyt można było podpatrywać 

różna Paśetwowo Gospodarstwa Bolne* usłyszeć niesamowite opowiadania e warun

kach pracy w tych gospodarstwach, zawsze przejechać się powozami konnymi...

Były nieraz zaproszenie rodzinne z których nie korzystaliśmy z braku środków 

na koszty prsejazdu np. do państwa Goryńskich w Łasinie* de wujostwa Morawskich 

w Świecia i wujostwa Jaroszewskich w Koeborowie. Sttmo te życie aaaze było bar

dzo ruchliwe* co owocowało oddżiaływaniem na wyobraźnię młodzieńczą* kierowało 

awagę ku przyszłości* pozwalało widzieć życie poza domem rodzinnym...

W domowym naszym życiu nie było luksusów, radie i to w wojennej wersji z jakie

goś okrętu podwodnego trefiło do nas po raz pierwszy około roku 1950* co poz

walało urozmaicać wieczory zimowe słuchowiskami. Jako mój jedyny przedniot luk

susu i zbytku paoiętaa rower pułsportowy otrzymany w prezencie* jeszcze 

w drzycimskich ezssach od wujka kdmunda Kruczkowskiego. Na czerniewickich 

bezdrożach leśnych dawał poczucie przewagi nad rówieśnikami, którzy wtedy ma
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rzyli o taki o aprżęcie* togłem szybko pojechać sad Wisłę, do lasu, do sąsiedniej 

wioski, a nawet de Tomala, Niezbyt wiele było ezasu aa przyjemne wycieczki, 

częściej były to podróże z konkretnym zleceniem ad Matki, aby coś zawieźć, coś 

kupić lob przywieźć* Rower ten stanowił potem część zapłaty ze wykonanie studni* 

Następny rower został kupiony przez Jamę na raty, za talon otrzymany od eioci 

Hali* Był to zwyczajny rower turystyczny, który przez długie lata ełwiył do do* 

jazdow de Torunia, między innymi przez jakiś czas jeździłem na nim do klasy ma* 

turalnoj, na wycieczki do Ciechocinka, później nawet de rodziny w Jttelnbiu*** 

Bazom z iUoclem dojeżdżaliśmy pociągiem do Torunie, »  stacji Toruń Główny 

biegiem udawaliśmy się nad brzeg Wisły, następnie łodzią motorową dopływaliśmy 

w pobliże brany mostowej, aby po kilko minutach dotrzeć pieszo do szkoły na uli

cy Wielkie Gerbary* Zimą natomiast docieraliśmy de adeetn autobusem napędzanym 

gazem drzownem, który zawoził nas aa Plac Rapackiego, a stamtąd pieszo przez 

Rynek Staromiejski, mijając ratusz 1 pomnik ’>&kołaja Kopernika, ulicą Szeroką 

wchodziliśmy aa weesą szkolną nlicę Wielkie Garbary* Taki porządek każdego po

ranka trwał przez dwa lata* Ukończyłem siódmą klasę zapamiętując wspaniałą dy

rektorkę i nauczycielkę Szkoły p* Ptasiuaką, która nauczała naa języka polskie* 

ge* Wyróżniała się osobowością 1 postawą wśród naszych nauczycieli* W szkole 

zachowywano w tym czasie dystanę między nauczycielami i uczniami 1 dlatego nie 

zachowałem później żadnego kontaktu* Szkole tej zawdzięczam bardzo wiole, tam 

nadrobiłem liczne braki i zaniedbania powstałe w czasie wojny, a także pozbył ©ta 

się wszystkich złych przyzwyczajeń z wiejskiej szkoły w Drzycimiu, gdzie nie 

odczuwałem potrzeby 1 przymueu do pilnej nauki* Okres nauki w "czternastce był 

zbyt krótki, abym mógł mówić po latach, że zdobyłem solidną wiedzę podstawową, 

ale też nigdy nie spotkały mnie tom zaniedbania wychowawcze, zawsze olałem do

ping do nauki i de staranności w życiu codziennym* Ta, praca Szkoły była mi sz

czególnie pomocna w następnych latach nauki, gdy beż żadnych trudności dostałem 

się do Liceum imienia »i* Kopernika* Nim w roku 19^9 bardzo dobrze ekończyłem 

szkołę podstawową, spotkało nas nieszczęście w postaci choroby Atłecia, który 

aa początku roku musiał pójść do szpitala miejskiego w Toruniu z diagnozą le

karską, że występują nacieki gruźlicze na płucach* Miecie jeszcze w latach wo

jennych częste chorował, jego organizm był osłabiony, a codzienne dojazdy pocią

gami nie sprzyjały wzmocnieniu kondycji fizycznej i zdrowotnej* Chorobę tą była 

przackaiotem stałego zmartwienia 'lany, codziennych rozmów i rozważań* Wpłynęła 

na zachowania nasze w każdej wolnej chwili od codziennych obowiązków* W każdą 

niedzielę, po Uszy Świętej jedliśmy drugie śniadanie w barze mlecznym zamiast 

obiadu i szliśmy z wizytą do aiteeie* lama przygotowywała dla niego co mogła, 

aby się lepiej odżywiał, między innymi moim zadaniem byłe ucieranie deseru z jaj 

1 z cukru* Wizyty w szpitalu były zawsze za krótkie dla dęcia 1 lamy* Nie pa

miętam czy Mama chodziła do szpitala w dni codzienne, pewnie tok, je pamiętam 

tylko odwiedziny niedzielne* Jfteeio musiał przerwać naukę szkolną, była to dla 

niego duża etrata, a dla atamy powód do wielkiego zmartwienia na przyszłość*
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Po kilim miesiącach leczenia szpitalnego zażegnano chorobę aa tyle, że ustą

piły stany gorączkowe i ostro objawy choroby. Choroba trwała jednak dalej.

Mana zaczęła bardzo intensywnie starać się e wyjazd dla -hecia do sanatorium. 

Usyskaaie miejsca ale byłe łatwe* Udało się Jednak pokonać te przeszkody i pew

nego dnia Ul ecie został odwieziony de sanatorium przeciwgruźliczego « Kamien

nej Górze* Przebywał tam bardzo długo mimov te stale oczekiwano na niego w Cze*> 

niesicach* Haaa kontakt ograniczał się do listów t wspólnych modlitw e Jego 

zdrowie* Pobyt w sanatorium przedłużał się, po pewnym okresie okazało się, te 

wystąpiły przerzuty gruźlicy aa kości kręgosłupa* wtedy Jeszcze ale znano 

w Polsce sposobów leczenia tego schorzenia, leki trzeba było sprowadzać z za 

granicy* W tym pomocy ogromnej udzielili wujoatwo Hanka i Bogdan Kruczkowscy 

z Londynu, przesyłając nowe i niedostępne w Polsce leki* mecie miał następnie 

wykonane operacje przeszczepów tkanek kostnych z uda do kości kręgosłupa* Mu

siał unieruchomiony leżeć przez wiele miesięcy na gipsowym łóiku i to w pozycji 

aa brzuchu* 1 tym okresie nie mógł pisać nawet listów i .'Jama przeżywała istne 

katusze z powodu braku wiadomości* Rzadko otrzymywała krótkie lekarskie odpo

wiedzi aa swoje pytania o etan zdrowia syna* Te doświadczenie odcisnęło się 

bardzo mocno na naszym kilkuletnim życiu, a właściwie Jut nigdy, poza krótkimi 

okresami eakacji, nie wróciło de atanu przed chorobą Mięcia* iiccio Jut na 

zawaze pozostawał sam, wpierw w sanatorium, później w prewentorium, a następ

nie w internatach szkolnych* Saaze tycie z Mamą w Czerniewicach było oczekiwa

niem aa listy od dęcia 1 wiadomości o nim, były to bardzo trudne lata i dni* 

Wizyty w sanatorium ze względu na odległość z Terania do Kamiennej Góry były 

rzadkie i ograniczone w czasie* Były bardzo oczekiwane i podejmowane przy każ- 

dej możliwej okazji* Mama bardzo mocno przeżywała chwile widzenia z Maciom, 

nieraz była an granicy swojej wytrzymałości gdy nadchodziły informacje o stanie 

Jego zdrowia* Sam mocno przeżyłem Jeden z wyjazdów de Kamieanej Góry, w czasie 

wakacji 1950 lab 1951 roku* Mama wyprawiła mnie z prowiantem na dwa lub trzy 

dni eraa z pieniędzmi aa podrót* Pojechałem pociągami z przesiadkami w Inowroc

ławiu i Marciszowie* Następnie szedłem pieszo de sanatorium poza miasto* Pa

miętałem tę drogę odbytą wcześniej wspólnie z Urną, miała wtedy w drodze ja

kieś trudności sercowe, może dlatagś ale pojechała ze mną* Dotarłem szczęśli

wie na miejsce i tam po całonocnej podróży dowiedziałto się, te w aaaatorium 

panuje choroba zakaźna i wszystkie wizyty są odwołane* Hic wiedziałem co robić, 

poczułem się zupełnie bezradny, gdy portier powiedział e aamkaięciu sanatorium* 

Usiadłem aa trawniku okalającym zabudowania sanatoryjne, posiliłem się moim 

prowiantem podróżnym, bratu przekazałem paczkę pracz siostrę i oczekiwałern***

Po kilku godziaseh koczowania jedna z sióstr okazała się duszą litościwą 

i w którymś momencie pozwoliło bratu wyjść do ogrodu* Po rocznym niewidzeniu^ 

się, dano nam szansę spotkania w ogrodzie na godzinę, może dwie, tego nie pa4 \ 

miętam* Dowodem spotkania i rozmowy pozostało zdjęcie w albumie wykonane przy

wiezionym aparatem fotograficznym* Petem trzeba było tego samego dnia wracać
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pociągiea, pożegnać się z ciężkim sercem z Mięci eta i pójść na dworzec w Kamien- 

nej Górze. Gdyby ale ta Uteśeiwe eieetra wracał bym do domu a obrazea brata 

e oknie budynku sanatoryjnego 1 a ałeeaal wykrzyczanyal na odległość ponieważ 

nie było to okno parteru* Wracałea do Torunia nocą, byłea zmęczony, w pociągu 

spałea tak, te gdy prayaaedł konduktor w okolicach Sawicza te podobno długo 

pokazywałaś ora wszystko co alałsa w kieszeniach 1 teczce, tylko nie bilet ko

lejowy, nawet esęstewałaa kanapkami, chciał ea mu wszystko oddać byle tylko 

pozostawił anle w spokoju* Bano opowiadali al e tya współpasażerowie, po prze

budzeniu i minięciu Poznania* żal po nlespełaionya de końca widzeniu a bratem 

wyzwolił twardy sen, ujawnił zmęczenie. Dzisiaj dopiero sobie wyobrażam o Ile 

trudniej muaiałe być Hec i owi w chwili pożegnania, ea pozostawał a senator!ua 

san nie wiadomo na jak długo, a ja tyaczasea jechałaś do Jamy. Jój powrót 

1 opowiadanie przysporzyło zapewne 'Jamie niejednej treski, ale tego co esuła 

ale umiera opisać ponieważ zachowała wszystko w swoia wnętrzu* Minęły ponad dwa 

lata, gdy Aecio wrócił de Czerniewic* Muaiał chodzić w gorsecie, szybko minę- 

ły wakacje letnie* Ra początku września wyjechał do prewentorlaa w Koszęcinie, 

taa ukończył VII klasę szkoły podstawowej* Łatea 1953 roku spotkaliśmy się ne 

wakacjach w Czerniewicach. Mlecio był już uczniea Technikum Rachunkowości Rol- 

nlezej w Brzostewie koło ciasteczka Krajeńskiego* Chciał być ogrodniklea jak 

Ojciec, ale de szkół ogrodniczych odaówiono au przyjęcia ze względu aa ogranicze

nia w odbywaniu praktyk fizycznych* Szkoła w Brzoatowle kształciła natomiast 

księgowych dla potrzeb rolnictwa, aówlło się wtedy, że de Belaiczych Spółdzielń 

ni Produkcyjnych*

kata nieobecności Mtoeia były bardzo trudne dla Kasy* V kwietniu 1950 roku 

cofnięte asa pomoc rentową s tytułu udziału Ojca w ruchu oporu przeciw Rzeszy* 

Zawiadomienie e weryfikacji przesłano z następującya uzasadnieniem "Z akt spra

wy nie wynika, że saarły ob* Stanisław Obiegałka był uczestnikiem demokratycz

nego ruchu podzieanego lub partyzanckiego, walczącego e wyzwolenie Polski 1 za

bezpieczenie w niej władzy ludowej” . Rzeczywiście, Ojciec umierając w paździer

niki) 1944 reku w Grudziądzu ale utrwalał władzy ludowej, nawet o niej nie eły- 

ssał, ponieważ wtedy były taa władze III Rzeszy tfiealecklej. klatka pozbawiona 

środków de życia była zmuszona podjąć pracę zarobkową w Toruniu. Zaczęła co

dziennie dojeżdżać do pracy w Spółdzielni Pracy "Konfekcja”. Była to spółdziel

nia zatrudniająca kobiety, które szyły różną konfekcję. Zadanioa Mamy jako pra

cownicy było obliczanie akordowych zarobków, sporządzanie listy płac itp. Była 

te praca bardzo żmudna, niewdzięczna, a wtedy de obliczeń arytmetycznych ale 

byle żadnej pomocy, wszystko trzeba było wykonywać w pamięci lub na kartce pa

pieru. Nie było taa wtedy też żadnych arytmometrów, dostępne były tylko liczyd

ła i nic więcej, filsaa często w domu, wieczorami robiła obliczenia, oby zdążyć 

ze sporządzenisa listy płac aa określony dzień i godzinę. V tej pracy ale utiia- 

łea pomóc zmęczonej Jamie. Gdy próbowałaś to czynić te byłea zmęczony już po
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godzinie, niestety nie były te ciekawe nadania z matematyki szkolnej. A mój 

szkolny suwak logarytmiczny nie nadawał alf de tege cela ponieważ dawał tylko 

wyniki zaogrągloae, tymczasem aa listach obowiązywała dokładność co de grosza* 

f« , żmudną, Syzyfową prac* Matka wykonywała ponad pifć lat otrzymując rsałe wy* 

nagrodzenie, wystarczające z trudnością na nasze życie* Dochody były tak skro

mne, że Usną zrezygnowała aawet z przynależności do jedynej wtedy organizacji 

koabatenekiej ZBoWiBu, aby ale płacić ekładek członkowskich* A może były inne 

przyczyny zrezygnowania z członkowstwa tej organizacji? V legitymacji tej orga

nizacji zachowanej do dzisiaj nie aa bowiem ani jednej adnotacji e płaceniu 

ekladek* Fe latach, w reku 1983 dowiedziałem alf s korespondencji prowadzonej 

z Zarządca Okręgowym w Bydgoszczy i Toruniu, że Celiae Obiegałko została skreś

lane z ewidencji ZBotfiB s powodu niepłacenia ekładek* Tyle pomięci zachowała 

organizacja kombatancka o wdowie, członku podopiecznym pe zemordewsnym mężu 

Stanisławie* Wcześniej Metka zachowywała żywe wifzl ze społecznością kombatanc

ką, byłe to koło w Toruniu "Związku byłych Więźniów obozów hitlerowskich i wię

złeś"* Ten związek trwał do roku 1949* Przed świętami, zwyczajowo spotykaliśmy 

się w gronie licznych kombetantów, w dużej eali domu na ulicy Podzamcze, odczu

waliśmy tam salnteresowanie naszymi sprawami, tak to też zapewne odbierała 

Mama, był tam kapelanem ksiądz Bernard Czapliński późniejszy biskup diecezji 

chełmińskiej* Te, więzi zanikły, zostały zerwane później i nigdy już nie mie

liśmy żywego kontaktu z żadną organizecją kombetancką* Co przeżywała wdowa 

odtrącona decyzjami weryfikacyjnymi z roku 1990 pozostanie na zawsze tajemnicą 

Jej i Boga* ty widzieliśoy, że nie załamując rąk i nie skarżąc się nikomu pod

jęła pracę zarobkową i nie zaniedbała żadnego obowiązku rodzinnego* Zachowała 

życzliwość dla otoczenia, na twarzy pojawiał się przy spotkaniach uśmiech, 

zawsze mówiła, że są ludzie ciężej od niej doświadczeni i e nich potrafiła 

myśleć*

W domu * Czerniewicach życie płynęło zwyczajnie, był ezacunek do rzetelnej 

procy, odczuwalny jednoznacznie ład wartości nadrzędnych, moralnych, potrafio

no się tam cieszyć z rzeczy małych, radować z każdej dobrej wiadomości, nie 

było szarpania nerwów wymówkami, a zawsze wszyetko było zrobione na czas*

Te, niezapomniana atmosfero wzajemnej miłości i życzliwości pozostaje żywym 

skarbem, bardzo trudnym do naśladowania w późniejszym życiu dorosłych synów*

Mama wykazywała dożo zdolności organizacyjnych i gospodarczych* Umiała praktycz

nie zrobić wszyetko co dotyczyło prowadzenia demu, świetnie i smacznie gotowała, 

praktycznie szyła i przerabiała odzież, umiała prowadzić ogród i pasiekę, na

prawić płot i narąbać drzewa* Tylko raz miała przykry wypadek i straciła w nim 

część kciuka przy ręce* Nawet jak postanowiła wywiercić głęboką pompę do wody, 

to wiele prac wykonała sama, a wynajęci robotnicy byli mocno zadziwieni*

Te, praktyczne umiejętności wyniosła ‘fana zapewne ze swego gospodarek!ego domu, 

a później wiele nauczyła się w Szkole Izby Rolniczej w Nletążkowle i jeszcze 

więeej w czasie trudnych dni wojennych w Kończewicach i w Grudziądzu*
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m m  wiciu codziennych prac, w Czerniowicach zawsze były akcentowane dal świą

teczne czystym mieszkaniem, sto I m  nakrytym świeżym ebraaem 1 jaki oś specjal

nym ciastem, deaerem zrobiony ta aa tę okazję. Dal świąteczae były przeżywana 

wspólnymi wyjazdami de kościoła w Torunia. Był zawsze wspólny spacer, w cza

sie którego Mama pokazywała coś omego 1 ciekawego w niećcie, były rozmowy 

e naszych sprawach, czasami Milczenie, ale w dobry* tego słowa znaczeniu.

Powrót wiązał si« z przejściem przez most nad Wisłą, wtedy jeszcze drewnlaaya 

i przejazdem pociągiem da Czerniewic. Przejazdy koleją były uciążliwością, 

ograaiczały nasze związki z kościołem do obowiązku nledzielaej Masy świętej.

V większe święta jak Boże Narodzenie, Wielkanoc chodziliśmy pieszo de aaazej 

parafii aa Hudaku. Po przejścia pięcia kilometrów dochodziliś^r do akromnej cizie* 

laicy robotniczej położonej za koszarami wojskowymi, ale dosyć daleko ed dworca 

Toruń Główny. Z tą skromną parafią mieliśmy jeszcze związek poprzez coroczaą 

kolędę księdza proboszcza, zawsze przyjmawaaą w naazym domu z oczekiwaniem. 

Wiosną, w maja aa naszej drewnlaaej werandzie Kama organizowała modlitwy do 

Matki Bożej, schodziło się dużo dzieci i kobiet a sąsiedztwa, w października 

był zwyczaj wapólaege odmawiania różańca, ale bez adzlału naszych sąsiadów. 

Zwyczajam Mamy było też wspólae a nami odmawianie pacierza wieczornego. Żywa 

modlitwa Mamy, bez dodatkowych ałów nauczała nas o wartościach rellgll. Styl 

prowadzenia życia codziennego a Czerniewicach był zawsss taki, że nigdy nic 

odczuwaliśmy w środowiaku czerniewickim i toruńskim z tego powodu kompleksów. 

Żyda byłe tak samo ciekawe jak w domach, w których była ebeeność ojców 1 męs- 

czyzn.

Żyele towarzyskie w naszym damo miale wymiar rodziany 1 sąsiedzki. Mama 

atale utrzymywała kontakt a sąsiadami domu bliźniaczego Modrzejewskimi 1 z są

siadami a przeciwka Betkorami w sprawach codzleaaych. W Toruniu bywaliśmy sta

łymi gośćmi w domu Chudzińskich, rzadziej Hel Ryńskich 1 sporadycznie Strem- 

laów, z okazji świąt, wakacji I rocznic otrzymywane były kontakty rodziaae, 

zarówno osobiste Jak i korespondencyjne. Mama zawsze prowadziła żywą koresponde

ncję świąteczną 1 to listowną. Ważniejszymi wydarzeniami rodzinnymi zawsze 

dzielono alę, pozwalało żo nam na bycie bllako mimo fizycznego oddalenia.

Nawet a daleko zamieszkałych wujkach mówiło alę tak, jak gdyby rozmawiano z nimi 

wczoraj. Dlatego nigdy ale odczuwaliśmy paychlczaych oporów a nawiązywani 

niespodziewanych I zaskakujących rozmów przy okazji nic zapowiadanych wizyt. 

Takie kierowanie sprawami domu wymagało ze atrony Many szczególnych umiejęt

ności 1 naturalnego daru stwarzania klimatu do dobrego aamopeczucla.

Mama przy swoich dużych talentach towarzyakich miała zapewne niejedną okazję, 

aby nawet po wojnie nie prowadzić samotnego życia. Wdowieństwo wybrała świado

mie, jak alę zawaze domyślałem ze względu na dzieci, a pewnie również pamięć 

i wielkie uezucie, które łączyło ją z mężom. Nawet przyjaźń z pojawiającym 

alę w ezaaia letnich obozów wojskowych płk. Jerzym Kamlńskim, który zamiesz

kiwał wtedy w naazym domu, ale zmieniła sytuacji. Z Mięciom nieraz sądziliśmy,
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że pojawianie się tej o bo by n i e  zmienić naszą sytuacje* Zdarzały sl« takie 

sceny w czasie rozmowy, ie właściwie bez powoda przerywaliśmy rozmowy Mony 

s panem Pułkownikiem* Nigdy nie stało sif nie teki090 ee zmieniłoby los Mamy 

i nasz* Pan J* Kasiński był człowiekiem ciężko doświadczonym przez los9 od 

wiola lat miał obłożnie chorą żonę, sparaliżowaną, którą leczył w zakładzie 

leczniczym* Pewnie razem z Uemą dzielił się trudnymi doświadczeniami życiowy 

mi, które wzajemnie były odziałem naazej Mamy?

Mija nauka w Liceum Ogólnokształcącym Imienia M* Kopernika* w szkole 

e wielowiekowej tradycji,trwała dwa lato* W tym męskim wtedy Liceum była bar

dzo dobra kadra profesorska, częściowo zatrudniona również w Uniwersytecie* 

Szkoła była dobrze wyposażona, miała świetną opinię 1 stare tradycje* Był 

to owocny okres nauki, po dwóch letech uzyskałem w klaaie świadectwo z nume

rem pierwszym. Sama była z tego bardzo dumna* Dlaczego przeszedłem do Tech

nikom Budowlanego? Mama już pracowała zawodowo, w roku 1951 czasy były dla 

nas niepewne, nie byłe dużych szans na studia, penleweż zaczęły się kłopoty 

zdrowotne i inne* Gdy pojawiła się możliwość zrobiehla w dwa lata techżlkum 

zawodowego z maturą, to za poradą szkolną i rodzinną podjąłem egzamin wstęp

ny* Zostałem przyjęty, nauka była mordercza również z uwagi na chęć udowod

nienia, że jestem dobry* Nie zrezygnowałem ze studiów* Przez całe dwa lata 

musiałem walczyć o pierwszą pozycję w klasie, osiągnąłem te na świadectwie 

maturalnym kosztem ogromnego wysiłku* Zostałem technikiem, zdałem matury, 

otrzymałem dyplom upoważniający do wstępu na Politechnikę po zdaniu jednego 

egzaminu 3 matematyki* Nim te nastąpiło, wklasle maturalnej po miesiącu 

nauki nadrugą zmianę od 15 do 21-szej, Mama stwierdziła, że dojazdy są dla 

mnie zabójcze* Z domu wyjeżdżałem około godziny 11, a wracałem poelągłem 

pe 23-elej* Niewiele pozostawało czasu na naukę domową 1 sen* Należało li

czyć się z wykonaniem projektów, w tym maturalnego oraz ze zdrowiem* Maoa 

z pomocą wychowawczyni p* U* Krzemieniowej uzyskała dla mnie miejsce w Domu 

Dziecka w  2 na ulicy Pedmurnej* Mieszkałem tam do końca roku szkolnego, 

dojeżdżsjąe de domu na soboty 1 niedziele* Było te moje pierwsze samodzielne 

wyjście pesa dom rodzinny* V Domu Dzlmka miałem dwóch dobrych kolegów Grze

gorza i Staszka również w klasach maturalnych* Pozo nimi zetknąłem się z róż

nymi trudnymi problemami* Było i tak, że pewnym okresie grożono ml uszkodze

niem ciała, musiałem więc zachowywać szczególną ostrożność przy wieczornych 

powrotach aa ciemną wtedy i oddaloną od ruehu miejskiego ulicę Podmumą*

Damo dzień wykorzyzżywałam na Intensywną naukę, petem szybko odwiedzałem 

Mamę w pobliskiej Spółdzielni "Konfekcje” , szedłem na obiad de części żeńs

kiej Demu na ulicy Bydgoskie Przedmieście i de Technikum na ulicę Zjednoczo-
30

nia* Wracałem dopiero na późną kolację około godziny 2 1 *  Krótki czas wie

czorny przeznaczałem na lekturę obowiązkową, po twardym nocnym śnie witaliś

my kolejny dzień gimnastyką* Sceneria Domu pozostawała średniowieczna, 

z nazego okna widzieliśmy malownicze dachy domów ulicy Pedmurnej, która
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dawniej oddzielało dwie stare części miasta* teren; dawnego domu Kiesacsaskie

go i ruiny murów z ataku krzyżackiego* Wisie była widoczne s drugiej strony, 

s okien stołówki i korytarzy. Nastrojowe, dawne wnętrze pozwalały łatwo wyobra

zić sobie dawny sposób tycie sięgającego lat średniowiecza. Z D e e n  tym pożeg

nałem elf po naturze w Technikum, toja matura była powodem de eatyefekejl dla 

Mzmy i (bitej radości « rodzinie. W czasie moich egzaminów maturalnych Mama 

przebywała aa leczeniu w sanatorium* Stan Jej zdrowie nie był dobry, aa wyjazd 

do sanatoriom musiałem jednak usilnie namawiać.

Przed moją naturą, na wiosnę 1953 roku zmerłe seniorko rodziny ciocia Helena 

Chrsanoweka, która zamotało zamieszkiwała w Drzycim!u. !te gospodarstwie rodzin

nym Kruczkowskich przejętym przez Państwowe Gospodarstwa Bolne przebywał Jako 

pracownik etryj Hieronim Kruczkowski. V ostatnich latach ale bywaliśmy jut 

w Drzyeimiu. Tylko ciocia Halina stale tam dojetdtełe, udzielała pomocy cioci 

Helenie, pozostała rodzina byle wtedy bardziej zajęta swoimi sprawami. Sm uro

czystości pogrzebowej cioci Heleny byłem razem z Masą, był te nasz ostatni 

zjazd w Drzyeimiu, po którym pozoetał smutek, te w rodzinie zakończyła się pew

ne bogata w treści tradycja.

He szerszym forum krajowym zaczęto doatrzegać nowe aadzieje, które związane 

były ze śmiercią J . Stalina. Były to intuicyjne odczucie jednostek, aiezbyt 

powszechne w społeczności pomorskiej. Jeszcze moje matura w Technikum przebie- 

gała pod sztandarami leninizmu 1 stalinizmu, wydawało aię mniej widocznymi 

w technice, e bardziej nawet w a tory cli notatkach z Języka polskiego. Znane były 

przypadki niedopuszczenia do matury, otzrymanlz tak zwanych "wilczych biletów" 

w szkołach sa to, te nieetosownie zdaniom władz miedz!et przyjęła wiadomość

0 śmierci "wodza światowego proletariatu". Taka groźna restrykcja dotknęła mię

dzy Innymi kuzyna Kichała Chudzińskiego w Technikom Chemicznym.

We wrześniu 1953 roku podjąłem studia no Wydziale Budownictwa Lądowego 

Politechniki Warszawskiej. Była te zaledwie zapowiedź spełnienie marzenie Memy

1 mojego, ta ukończę studia wyższe po których będzie nam ltej o tyciu, tok wte

dy aofśieliśmy planując przyszłość. Spraw moich stadiów wyższych była długo oma

wiana w rodzinie, było to porywanie elf na coś, co zdawało alę wtedy prawie 

aieoaiągalne. Sprawę przecięło, pomogła Mamie w decyzji ciecie Halino, która 

obiecało, te oa pierwszym roku studiów będzie mi przysyłała 150 zł. Była te 

wtedy duto suma pieniędzy. Wczośolej otrzymałem z Uczelni informację e przyz

nania a!ejsca w domu akademickim 1 częściowego stypendium w wysokości 20(9*2.
Te zabezpieczenie materialne pozwoliło na terminowe ukończenie pierwszego ręko 

studiów z szansą na atypendlum całkowite o wysokości 36Qd. najtrudniejszy próg 

został przekroczony. W Warszawie najmocniej odczułem pozostawanie pozo domem 

de Bożego Narodzenia 1953 roku. Wyobratam sobie e ileż trudniej musiało być 

Mamie, któro pozoztoło w Czerniewicach aama. Miecie przebywał jot wtedy o szkole 

* Brzostówie. Ponad trzy miesiące nie wyjeżdżałem do Czerniewic aa wsględa aa 

zbyt duto koszty przejazdu. Otrzymywałem od Maoy listy 1 paczki z żywnością oraz
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I  czystą Lielizną. T«, starania i dobroci rodzione trzymały unia przy silach

i » zapala do pracy* Boże Narodzenie 1953 roku było * Czarniedcach wesoło, 

spotkaliśmy się m u ł t była choinkai Wieczerza wigilijna jak zawsza odbyła się 

według tradycji z opłatkies, siankiem, s życzeniami, z tradycyjnymi daniami; 

zupq grzybowy, rybą smażoną, kluskami z makiom, kompotem z suszonych owoców. 

Zapewne nie zabrakło drobnych, praktyeznych prezentów? Łącz już ich nie pamię

tam. Były też lukrowano, domowej roboty pierniki. Potem według naszej tradycji 

poszliśmy na pasterkę de naszej parafii, powrót przez los dostarczył smocji, 

a rozmowy zapowiadały ciekawe lwięta. Po świętach wyjeżdżałem z Czerniewic 

z ciężkim sercem de Warszawy, z obawami przed piorwzzą sesją egzaminacyjną, 

z obawami o Mnę, która aamotai* pozoatawała w domu niezbyt ciepłym w okrezie 

zimowym, z koniacznośoią codziennych dojazdów do pracy. Pierwsza aesja w War

szawie była dla mnie trudna pod względem psychicznym, zdawałem sobie sprawę 

z licznych moich braków w przedmiotach ogólnych i z matematyki, które powstały 

w Technikum Budowlanym, tymi obawami dzieliłem się z iłamą, która na odległość 

zapewne przeżywała ja podwójnie mocno. Dopiero kilkudniowa przerwa międzysemes

tralna pozwoliła aa powrót do sił i równowagi, dodała wiary, że dalej będzie 

już lepiej. W okresie Wielkanocy przebywałem w Czerniewicach przez tydzień.

Czas pozc świętami został wykorzystany na skopanie ogródka, był to wyścig z cza

sem, aby wy ko bau jak najwięcej. Cla Uamy ta praca była zbyt ciężka, a Mecie 

wtedy chodził w leczniczym gorsecie. Czy wszystko zostało wtedy wykonane tego 

jnż nie pamiętam. Wiem tylko, że do Warszawy wyjechałem punktualnie na zajęcia. 

Ba domu wróciłem dopiero po praktyce z miernictwa 1 dwutygodniowej praktyce 

bodowlaaej w Bojowcu. Był koniec lipea 1954 roku. Pierwszy rok studiów został 

zaliczony i zakończony po&yślnie, przed nami były długie wakacje, dla dęcia 

de września, dla mnie do 1-go października. W Czerniewicach byliśmy razem, co

dziennie oczekiwaliśmy na wracającą z pracy Mknę. Była praca w ogrodzie, spacery 

po losie, wyjazdy do Torunia, później krótkie Wyjazdy do rodziny, ale bez .faray. 

Były te ostatnie szczęśliwe wakacje z &Jaaą, z dobrymi nadziejami na dalszą 

przyszłość!

Drugi rok studiós był bardzo dobry, wzzyztko zaliczyłem w terminie, z dobry

mi 1 bardzo dobrymi ocenami, które pozwoliły aa uzyskania tzw. stypendium nau

kowego. Była to już suma ponad 400 tl co pozwalało na apokejne życie w akademiku, 

a oszczędności ze stypendium wystarczały nu pokrycia częstszych podróży do domu. 

Zacząłem wtedy z kolegi Jankiem Szpytem chodzić do teatru i do kina, te rozrywki 

były pcaczające i tanie dla ztudentów. kok ten był dobry dla mego ogólnego roz

woju, o czym pewnie pisałem w li z t ach do bierny i Mięcia. Zaczęły się wakacje 

1955 roku od praktyki budowlanej w Częstochowie. Po czterech tygodniach wraca

łem do domu przez Poznań. Byłem umówiony w Palędzln na spotkanie z tataą i Mo

dem. Przyjechałem z przyjacielem Jankiem Szpytem do rodziny 1 tam dowiedziałem 

d ę  o ciężkiej chorobie Marny* o Jej pobycie w szpitala po wylewie krwi do ciózgu,

o sparaliżowaniu prawej strony ciała. Ta wiadomość opadła ciężarem, którego po-
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czątkowo nie umiałem unieść 1 sobie wyobrazić* Umo saohoooło doskonałą pe- 

aięć, ols utrociło umiejętność mówienia. W czasie pierwszej wizyty o szpitslo 

towarzyszył rai Janek, było aaa ciężko, pragnął ea Mamę pocieszać, nie umiałem 

tego jeszcze czynić, gdy wychodziliśmy ze szpitala a słowami o przyjaździe 

ze tydzień, to ftfame bardzo aocno uśoisnęła iewą ręką dojąc zsok oczekiwania

i nadziei, fen uścisk paalętaa do dzisiaj poniewat nie było w zwyczaje rodzin

nym okazywanie oobie nadmiernej czułości. Z Jankiaa pojechaliśmy do Torunia, 

do Czerniewic, pragnąłem koledze pokazać moje ualłowaoe alejeco 1 strony.

Sio wiem, nie p a m i ę t a m  czy doetatecznie serdecznie znjmowolom się moim przy— 

jocielom. Sftocio przebywał w tym czasie na praktyce, ja wyjechałem później 

do wujostwa Gajewskich. W Nielubiu zołetwiono dle mnie pracę wakacyjną, osz

czędzałem aa dalssą naukę, na wyjazdy do ezpitele w Poznaniu. Uaoę odwiedzi

łem kilko razy, chorobo cofała aię powoli, za katdym razom mogłaś lepiej po- 

rozuaiować aię aa poaocą słów. Umiejętność mówienia była ograniczona, ^ua 

w dalszym ciągu ale chodziła, zbliśoł się koniec wakacji. De Czerniewic wpa

dałem aa krótko, oby wykonać w ogrodzie niezbędne praco. Dożo upraw zoatało 

zaniedbanych. Było to trudne lato nie tylko w naszym doma, w całym krają bra

kowało wszystkiego, zwłaszcza żywności, z mięsom włączało. Należało zastanowić 

się aad dalszym naszym loaea, próbował m i  przekonać kiaę, te stadle ukończę 

seocsale i podejaę procę serobkową na alej ecu. *łaae stanowczo ale zgodziło 

eię ma taką propozycję ż odrzuciła moją koncepcję* Z pomocą nrzyszedł wujek

V Zdzisio* Jaroszewski, który załatwił łączenie rehabilitacyjne w Instytucie 

Fsychoneurologlczaym w Pruszkowie koło v>arazaw)i. Było to berdso dobre i ezczęś- 

liwe rozwiązanie, ktam mogła leczyć eię, je csęeto odwiedzać kunę 1 jednocześ

nie bez otroty studiować aa roku trzecia* Wtedy wybrałoa specjalizację studiów 

budowo aostów 1 bżdawnictwo podziemne, lałea duże ambicje ns przyszłość, 

Wierzyłem, że sdełea pokonać wszystkie trudności. Mamę odwiedsałea w Instytu

cie w każdą niedziele, dojeżdżałem kolejką WKD z ulicy nowogrodzkiej. Był ora 

przez Monę zawsze wyczekiwany, opowiedało ai o postępach w nauce mówienia,

o ćwiczeniach fizycznych, ja o swoich stediech, rasem rozmawialiśmy o rodzinie* 

tteaie zawoziłea to, czego brakowało w szpitala, trochę jabłek, baleron kupo

wany w delikatesach** * Brakowało aaa pieniędzy, lamie nie płacono już pensji, 

a ronty jeszcze nie przyznano, stypendium i moje dawniejszo skromne oszczęd

ności musiały wystarczyć* lwięta Bożego Narodzenia Hama a & oclem opędziła 

a wujostwa Jaroszewskich w Drewaiey* Ja, dla odmiany wyjechałem na tzw* wy

poczynek atudeacki w góry, do ośrodke w Międzygórzu* Byłem pierwezy rez 

w górach, nie licząc wyjazdów do Kaaleanoj Góry* Próbowełea jeździć aa wypoży

czonych turystycznych aortach, przypiętych de aoich zwyczajnych butów* Po 

kilku dniach trzeba było zenlochoć tych prób z uwagi aa obuwie, była obawa

o odpadnięcie podeszew* De fearezawy wróciłem na zajęcie studenckie, z Mięciom 

już ale zobaczyłem aię* Następny raz spotkaliśmy aię aa Wielkanoc, znowu 

w Drewaiey* Dojeżdżaliśmy tam a akademika aa Kolo gdzie spaliśoy z Uściem,
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a cało dała byliśmy razem a gościnnym dom Wujostwa* <>o Caoraiaale wróciliśmy 

a laaą pad koniac czerwca* a tao i a aa początku łipca 1 $  roku* Zaczęliśmy nasza 

"nowa" wakacje* w tym souele, te a 'Jtodea wykonywaliśmy to czego naa uczyła 

tom w domu. Byle wepólae gotowania obiadów* przygotowywanie poelłków, radzenie 

sobie w ogrodzie* a domu konserwacje wewnętrzne i zewnętrzne l .t .d . Hm pewlea 

czas musiałem wyjechać* aby odbyć pierwszą praktykę mostową a Brześcia Kujawskim.

V tym czasie z Mamą pozostawał ifleclo* a później role odmieniały alę* Te wakacje 

były precyzyjnie zaplanowane a punktu widzenia obowiązków rodzinnych* V Czer

niewicach pozstawaliśmy do końca września* a potem dom trzeba byłe zamknąć aa 

klucz* prosić sąsiadów o doglądanie 1 wyjechać* Z pomocą nleocealoną przyazły 

siostry Elany* które na zmianę jesionią, simą 1 wiosną przyjmowały 1 opiekowały 

alę Baszą Mamą* Zaczęła alę od wyjazdu de lHelubla koło Wąbrzeźna* Spotkaliśmy 

alę na Boże Narodzenie 1956 roku w Grudziądzu* V gościnnym mieszkanku cioci 

Haliny byliśmy razem* tam mieściliśmy się bardzo dobrze mimo* te mieszkanie 

było jednopokojowe aa poddaszu* Ciocia o wszystko dbała i chodziła jeszcze przez 

cały czaa do pracy* Jak to robiła pozostaje tajemnicą rodzinną? Dzięki tej pomo

cy przetrwaliśmy nasz najtrudniejszy czas* mogliśmy uczyć alę i studiować! 

Poważyłem alę nawet aa rzecz egeiatyczną w tamtych warunkach* na podjęcie eta- 

dlów magisterakich* a więc jeszcze półtora roku nauki* Dlaczego tfaoa i Ciocia 

mnie do tego zachęcały? Była wtedy jeszcze wiara a nowa i duże możliwości czło

wieka po studiach* dobre dotychczaaowe wyniki zachęcały* uważano* te alę pawie* 

dale* Wielkanoc to aaatępae spotkanie a Grudziądzu i znowu dużo dobroci ze stro

ny cioci dallny* A latem odbył się naaz kolejny zjazd a Czerniewicach* Hann już 

dobrze mówiła* potrafiła sobie radzić przy różnych pracach* zajmowaliśmy alę 

ogrodem* w ogrodzie stały reje pazczól* ale ale naszych, a dawnego znajomego 

p* Gintera z Chełmży* Chociaż wszystkim żyła się wtedy ciężka ta my byliśmy 

szczęśliwi przebywając raz ma w miłym arna miejscu* Ziarna miała rentę, na szczęś

cie miała zaliczone pięć lat pracy zawodowej* latem musiała stawić alę na co

roczną komiaję lekarską w Toruniu, przy okazji zrobiliśmy a fotografa wspólne 

zdjęcie* Był też spacer po ukochanym Toruniu* bo tak to było* że nawet z chorą 

Saaą podróżowaliśmy pociągiem łub autobusem* a nie takaówką* Mama nie wyobrażała 

sobie, aby można byłe wydać pieniądze na luksus za jaki uważała takaówkę* Przed 

tymi wakacjami spotkało ffemę wielkie szczęście. Miecie po dobrej maturze dostał 

się na stadia i m  Wydalała Ogrodnictwa Wyższej .Szkoły Molnlczej w Poznaniu*

Mtat iść drogą naszego Ojca, ifama była szczęśliwa) Wakacje były wydłużone e wrac

ałeś 1 to dla całej "trójki". A po wakacjach? Wyjeżdżaliśmy z Czerniewic w trzy 

różne atrony* Wpierw odprowadziliśay Memę do pociągu w kierunku Wąbrzeźna, tam 

powozem konnym została zabrana do Nlelubia przez wujka Jacka* Jiecio ruszył 

do Poznania* Ja do Warszawy* Ha dworcu Toruft Główny widzieliśmy alę ostatni raz 

w ostatnim dnia września 195? reku* Później był gorący polaki pażdzieraik, 

w Warazawie działo się duto, słałem liaty de filnmy w Ittelubiu, de brata w Pos-
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unnlu* spotkanie odkładaliśmy do Bośego Narodzenia* Planowaliśmy święta w Gru

dziądzu. Niestety inne były zamiary Boga, nastąpił niespodziewanie drugi wy

lew krwi do mózgu* po którym iiama już nie odzyskała przytomności* zmarła po 

kilku dniach w wąbrzeskim szpitalu dnia 3 grudnia 195? roku. Sasem s dęciom 

z tego szpitala odprowadziliśmy 'Jam# do miejsca wiecznego spoczyaku w Grudzią

dzu, obok pochowanego wcześniej śp. Ojca.

Wieczorem żegnaliśmy al« z ciociami i wujkami w Grudziądzu* a takie z pozos

tałymi członkami rodziny. Udawaliśmy sif na miejsca naszego przeznaczenia

i wcześniej dokonanego wyboru przez tamę. .Uecio pojechał do Poznania* a ja 

do Warszawy, ‘Łiie zabrali wujostwo Jaroszewscy samochodem, byłem pod ich opie

ką* &ecio jechał zupełnie sam. Wydawało nam się wtedy* śe najlepiej będzie 

jeżeli następnego dnia podej od omy normalne obowiązki* śe te ucieszy tfamę tam, 

gdzie jest u Boga. W te nie wątpiliśmy* śe mośe być tylko u Boga i s Bogiem. 

Życiem moim ukazywało nam Jego istnienie. Za modlitwę i pracę Matki umiem 

wypowiedzieć tylko najlepsze i najkrótsze podziękowanie Bóg zapłaćltl

Warszawo* w lutym 1991 roku
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tj. ?4 października pr zew iezieni bvli na miejsca rozstrzeliwani przez

esesmanów na terenie żwirowni w Grupie,Tam zpstsli rozstrzelani._______

Wiem.że świadkiem rozstrzelania mojego ojca był Franciszek Suchomski,

obecnie nieżviacv. któremu udało się zbiec z mie.jsca egzekucji.__________

PtzpH mnją ntHftny.kg rio lasu w listopadzie- 193Qr. t jedyny rez w życiu___

spotkałem się z Suchomskim,który ni powiedział,ze widział jak mój______

ojciec przed egzekucją krzyknął "Jeszcze Polska nie zginęła" po czym

dostał postrzał w tył głowy i wpadł do dołu żwirowni gdzie grzebano 

rozstrzelanych . Było to między godz. 18.00 a 19.00, było wtedy zupełni 

szaro. Suchomski był jedyny , który przeżył egzekucję. Egzekucje były

prowadzone przez kilka dnitale świadectwo Suchomskiego jest pewne, 

ponieważ tego dnia on zbiegł a więc nie ma wątpliwości co do daty.

____________Sąd postanowił:_________________________________ _________________________

dopuścić dowód z przesłuchania wnioskodawcy na okoliczność śmierci

Huberta Kruczkowskiego i jego stanu cy w iln eg o .____________________________

Wnioskodawca wnosi o nie przesłuchiwanie uczestniczek albowiem w pełni

Potwierdzała one okoliczności  c których nówił wyżej ,  oraz z powodu wieku

nie mogą brać udziału  w sprsv:ie.______________________________________ __________________

taje wnioskodawca , pouczony w trybie art.304- kpc - lat 72 .agronom

dyplomowany, zam.Lubin woj. Legnica, nie karany za fałszywe zeznania 

zeznaje:

___________Odczytano wyjaśnienia informacyjne. pełni podtrzymuję to co

zeznałem informacyjnie. Urodził się 3.11.lS73r, co wynika z przedłożoneg 

spisu. W chwili śmierci był wdowcem,miał gospodarstwo i był rolnikiem.

Mieszkał w Drzycimiu.Był synem Martina Kruczkowskiego i Katchariny______

Kruczkowskiej z d.Buczkowska. Nie mogę przedstawić żadnych innych doku

mentów na okoliczność stanu cywilnego mojego ojca ponieważ hitlerowcy

zabrali z parafii metryki i inne dokumenty rozstrzelanych. Na tę 

okoliczność mam pismo od proboszcza parafii w Drzycimiu.
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PO XX ROCZNICY „ SOLIDARNOŚCI” 
W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Uroczyste XIV Nadzwyczajne Zakładowe Zebranie Delegatów z dnia 18 

listopada 2000 roku przekazało symbole duchowe i materialne naszej 
obecności w przeszłości i teraźniejszości do miejsc w Warszawie i w Polsce, 

zgodnie z intencją naszej wspólnej modlitwy w kościele Najświętszego 
Zbawiciela: „Módlmy się o Solidarność... jako jedność serc, umysłów i 

rąk...”

Myśli, wspomnienia, refleksje, także teraźniejsze pytania i problemy życia 

akademickiego w Politechnice, sprawy pracownicze, a przede wszystkim 

troski związane z przyszłością kształcenia młodzieży7, pracy naukowej - 

zaniosły nasze delegacje wraz z pamiątkowymi Medalami, znaczkami i 

okolicznościowym wydawnictwem do Osób i Miejsc bliskich, cenionych za 

autorytet, który był zawsze i jest znakiem naszej Pracy i Nadziei.

Ksiądz Piymas Józef Kardynał Glemp przyjął na audiencji, w południe 
dnia 27 grudnia 2000 roku, naszą delegację w składzie - Barbara

Radejowska, Zdzisław Nagórski i Bogusław 

Obiegałka (patrz zdjęcie). Delegacja przekazała 

Księdzu Prymasowi Pamiątkowy Medal ze 

słowami wdzięczności za obecność w 
uroczystych i codziennych momentach życia 

Uczelni, za posługiwanie Kościoła z Jego 
Arcypasterzem - szczególnie w  trudnych dniach 

stanu wojennego skierowanego przeciw 

„Solidarności” i Polsce, a teraz podejmowania 
trudnych wyzwań związanych z kształceniem i 

formacją duchową młodego pokolenia 
Niepodległej Ojczyzny.

Ksiądz Prymas bardzo żywo interesował się 
problemami Politechniki, sprawami młodzieży 

akademickiej i sprawami pracowniczymi, także 

dzielił się słowami o problemach 

podejmowanych przez Kościół, mówił o 

wskazaniach Synodu i Jubileuszu Milenijnego. 
Członkowie delegacji otrzymali teksty ze 

Słowami na Boże Narodzenie 2000 roku. Dzisiaj można przytoczyć te „o 
Jubileuszu jako o wielkim początku stawiającym wezwania do 

wymagania wszystkiego co służy życiu, godności ludzkiej, 
sprawiedliwości i równości ludzi... Naprzeciw staje twarda 

rzeczywistość zła,... z którego najgroźniejsze jest zło przenikające do 

kultury, prawa i obyczajów, i to pod hasłem wolności... Brutalne 
kłamstwa przenikające do prawa i obyczajów - deprawujące młode 

pokolenie i grożące degradacją całej cywilizacji”. Ksiądz Prymas 

przekazał naszej społeczności w Politechnice, szczególnie z „Solidarności” 

życzenia wyrażone słowami o dobroci Stwórcy, Jego czuwającej Opatrzności, 
wielkiej nadziei, unikania duchowej pustki, spełniania naszych ideałów i 

wartości. Do życzeń został dołączony album o Jubileuszu - „Chrystus - 
wczoraj, dzisiaj, zawsze” w Archidiecezji Warszawskiej.
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Wcześniej, 15 grudnia 2000 roku, kol. Tadeusz Popończyk przekazał 
nasz Medal Pamiątkowy jako wotum "Solidarności” dla Matki z Jasnej Góry. 

Uroczyste przekazanie Medalu i książki pamiątkowej, na ręce Ojca Jana 

Golonka, odbyło się w Sali Rycerskiej, z pamięcią o wszystkich intencjach 
modlitwy dziękczynnej i błagalnej odmówionej w czasie Mszy Św. w Kościele 

Najświętszego Zbawiciela w dniu 18 listopada 2000 roku, ze słowami 

przypominającymi nasze korzenie, tradycje akademickie, także troski 
codzienne - nasze współczesne, bardzo nam bliskie. Jasna Góra - bliska z 
racji indywidualnych i zbiorowych pielgrzymek pokoleń Narodu, nawiedzana 

stale, a szczególnie w momentach trudnych np. przez nas w dniach stanu 
wojennego, teraz - z podziękowaniem Bogu za cud Niepodległości. Teraz 

Niepodległość wymaga wykonywania zadań związanych z wychowaniem 

młodzieży, o tym pamiętamy, dając świadectwo „Solidarności” z Politechniki 

w wielkie trwanie i czuwanie pokoleń Polaków.

W  dniu 9 stycznia 2001 roku, w czasie, opłatka środowiska inżynierów i 

techników w Kościele Św. Stanisława na Żoliborzu, delegacja pod 
przewodnictwem kol. Barbary Radejowskiej, przekazała Medal Pamiątkowy z 

naszą książką pamiątkową do Sanktuarium Księdza Jerzego, patrona 

„Solidarności”. To miejsce szczególne, w którym Słowami prawdy o dobru, 

miłości i solidarności umacniał nas w latach terroru jaruzelsko- 
kiszczakowskiego Ksiądz Jerzy, aż do granicy „...nie ma miłości większej nad 

tę, gdy ktoś oddaje życie za braci...”. Teraz, z Żoliborza popłynęły słowa 

pokoju i miłości skierowane do nas przez Księdza Biskupa Tadeusza 

Piskusa i Księdza Proboszcza Malackiego. Przyniesione przez delegację 

świadectwo „Solidarności” z Politechniki zostało żywo przyjęte przez 

obecnych oklaskami na stojąco.

Pielgrzymowanie po Warszawie do miejsc, w których zaznaliśmy dobra w 

latach 1980-2000, zostało zakończone w dniu 19 stycznia br. wizytą u 

Księdza Andrzeja Przekazińskiego Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego. 

Tam przekazaliśmy, pod przewodnictwem kol. Jana Berkana, kolejny Medal 

Pamiątkowy, wraz ze słowami pamięci o budujących spotkaniach 
kulturalnych, które swym wymiarem duchowym przekroczyły daleko mury 

Muzeum i Warszawy. Ksiądz Andrzej odwzajemnił się nam pamięcią różnych 
zdarzeń z dawnych dni, w których bohaterami anegdot byli nasi koledzy, 

gremialnie bywający na Powiślu, a także pies Księdza Dyrektora i pamięć o 
naszych umiejętnościach nie tylko intelektualnych, także manualnych z 
elementami codziennych pomysłów i wynalazków służących w 

nieuniknionych starciach ze służbami specjalnymi schyłkowego, wojennego

Przekazując to świadectwo z kolędowania po Warszawie i Polsce, po 

wydarzeniu jakim z pewnością było nasze Spotkanie w Kościele 

Najświętszego Zbawiciela i później w Małej Auli Politechniki w sobotę 18 

listopada 2000 roku, spoglądamy do kalendarza ze zdziwieniem, że oczekują 
nas nowe spotkania - z dzieleniem się jajkiem, a codziennie odczuwamy 

iytm pracy trudnej i bardzo potrzebnej, stanowiącej wyzwania dla ludzi 

„Solidarności” w Politechnice Warszawskiej.

PRL-u.

Bogusław Obiegałka
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Bogusław Obiegałka Toruń, dnia 26 września 2008r.
Ul. Bełska 02-638 Warszawa

Zarząd Fundacji
„Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek”

Toruń

Uprzejmie przekazuję Państwu tekst z słowami wypowiedzianymi 
w dniu 31 maja 2008 roku nad Mogiłami Pomordowanych w Grupie 
Mniszku koło Grudziądza. Słowa te zostały udokumentowane trzema 
załącznikami. Uważam, że są wstrząsającym świadectwem o wymiarze 
ogólnym z lat II Wojny Światowej.

Z poważaniem

Załącznik
„Słowa świadectwa i modlitwy wypowiedziane nad Mogiłami 
Pomordowanych przez władze okupacyjne Niemiec hitlerowskich w 
Grupie Mniszku koło Grudziądza w dniu 31 maja 2008 roku”.
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HUBERT KRUCZKOWSKI

MA ZASZCZYT PR O SIĆ  NA ŚILEB CÓRKI SW E J

CELINY - ELŻBIETY Z  P A N E M  STANISŁAWEM OBIEGAŁKĄ
Z KOŃCZEWIC.

Ć Ł C B  O D B Ę D Z IE  S IĘ  W  K O Ś C IE L E  P U U T J M J I I M  W  D R K Y C IM IC  D NIA VI. P A Ź D Z IE R N IK A  B .  R .  O  G O D Z IN IE
l O - T E J  P R Z E D  P O Ł U D N IE M .

DRZYCIM, W  P A Ź D Z IE R N IK U  1 9 3 4  R O K U .

W  R A Z IE  N IE P R Z Y B Y C IA  U PR A SZ A  S IĘ  O Ł A S K A W Ą  O D P O W IE D Ź  DO 2 0 .  B .  M .

Szanowny Panie KruczkowskiJ
Z okazji ślubu Waszej córki Panny wyrażam najserdeczniejsze 

życzenia, życzę Młodej Parze wesołej i szczęśliwej przyszłości
Wasz Sąsiad /-/ Georg Grunow.

Grodeck, 27. październik 1934.
/tłumaczenie Andrzej Gleba/
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Zbrodnie niem ieckie na teren ie pow iatu Swiecie 111

przeciwko Kuchenbeckerowi, że w dniu 8 X  1939 r. zamordowano na cmen

tarzu żydowskim całą jego rodzinę w osobach: ojca, matki, dwu sióstr, szwa

gra i czworga siostrzeńców w wieku od 2 do 10 lat28.

W  ciągu października 1939 r. wywieziono z więzienia oraz z zakładu psy

chiatrycznego w Swieciu wielką, ale nie dającą się dokładnie ustalić liczbę 

Polaków na egzekucje przeprowadzone w różnych miejscach powiatu, głównie 

w lasach koło Mniszka i Grupy oddalonych od Swiecia około 15 km na pół

nocny wschód. Liczni świadkowie przebywający wówczas na terenie zakładu

i więzienia obserwowali z okien samochody ze skazańcami wyjeżdżające 

w tym właśnie kierunku, mimo że Niemcy surowo zakazywali wyglądać im 

w takich momentach przez okna. W  końcu października wywieziono w jed

nym z samochodów 29 osób, wśród których znajdował się Władysław Suchom- 

ski, rolnik ze wsi Kaliska, gromada Drzycim. Jest on jedynym świadkiem 

egzekucji przeprowadzanych wówczas w obrębie lasów koło Grupy, pozosta

łym przy życiu. Oto treść jego zeznania, złożonego przed pracownikiem Insty

tutu Zachodniego w dniu 22 IV 1965 r. w miejscu jego zamieszkania:

„W K aliskach m ieszkam  od urodzenia. W ojna H939 r. zasta ła m nie na m ie j
scu. W K aliskach m ieszkała wówczas tylko jedna rodzina niem iecka nazw i
skiem  Busch. Po w kroczeniu Niemców do Polski Busch w stąp ił do organizacji 
Selbstschutz. Dnia 27 X  1939 r. aresztow ał on mnie oraz robotnika B arbarskiego 
ze w si i zaprow adził nas do K ręplew ic Nowych (3 km  stąd) do gospodarstw a 
Polaka P arty k i i tam  pozostaw ił na podwórzu. Stało tam  już 8. aresztow anych 
Polaków  z okolicy. Busch i inni Niemcy odwieźli nas s tam tąd  do gorzelni 
w  Luszków ku, a po dwóch dniach do zakładu psychiatrycznego w Swieciu. 
Z zakładu tego wywożono codziennie 50 osób sam ochodem  ciężarowym. Osoby 
te  były przedtem  poddaw ane badaniom  zaocznym w  gestapo w  Świeciu. Decyzję
o poszczególnych aresztow anych w ydaw ali tam te jsi Niemcy. Po k ilku  dniach 
wywieziono m nie razem  z innym i takim  sam ochodem  na plac ćwiczeń w  Grupie. 
Z nam i przybyło na m iejsce sześciu Niemców — m ieszkańców  Swiecia. Byli 
oni członkam i Selbstschutzu, n iektórzy w  m undurach  SS lub SA. Na miejscu, 
do którego nas przywieziono, był w ykopany dół. N iemcy kazali nam  schodzić 
czwórkam i z sam ochodu. U bran ia  w  dobrym  stanie, pieniądze, zegarki kazali 
nam  oddać i odkładali je na bok. N astępnie poszczególne czw órki zabijali 
s trzałam i z karabinów  ręcznych. Strzelało do każdej czw órki czterech Niemców. 
Gdy pozostało nas jeszcze siedm iu w samochodzie, nad jechał niespodziew anie 
samochód osobowy, z k tórego w ysiedli Niemcy: M odrow z Jastrzęb ia  oraz w łaś
ciciel m ają tku  Brzem iona, którego nazw iska sobie w tej chw ili nie przypom inam  
(nazywał się E berhard  G raf K linckow stroem  — przyp. aut.). W krótce nadjechał 
w samochodzie w łaściciel m a ją tk u  Gródek — G runow. M iałem  w łaśnie zejść 
z samochodu. Rozebrałem  się już częściowo w  samochodzie, N iem cy bowiem 
bili tych, k tórzy pow oli rozbierali się przed egzekucją. Gdy zauw ażyłem  G ru- 
nowa, którego znałem  osobiście, przem ówiłem  do niego, py tając, co się tu dzieje. 
G runow  w skazał na m nie i pow iedział do obecnych Niemców: 'Der b leib t zu- 
ru ck ’ (’Ten pozostanie’). Razem ze m ną znajdow ał się w  tym  m om encie w sam o
chodzie ks. B urdyn z G órnej G rupy i czterej inni Polacy. Trzech z n ich  zeszło 
na rozkaz Niemców z sam ochodu i zostało rozstrzelanych. G runow  kazał pozo
staw ić przy życiu także B arbarskiego, natom iast ks. B urdyna kazał nam  
zepchnąć z sam ochodu. Nie chcieliśmy tego uczynić. 'Wówczas w łaściciel ma-

*» Protokół zeznań F. B erensteina w aktach procesu K uchenbeckera — jw
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Dr inż. Bogusław Obiegałka 
wnuk Huberta Kruczkowskiego 
ul. Bełska 02-638 Warszawa

SŁOWA ŚWIADECTWA I MODLTWY 
wypowiedziane nad Mogiłami Pomordowanych 

przez Władze okupacyjne Niemiec hitlerowskich w Grupie Mniszku 
koło Grudziądza w dniu 31 maja 2008 roku.

W czasie przygotowań do Spotkania rodzinnego w Grudziądzu -  
poszukując w pamięci informacji o wydarzeniach wojennych na jesieni 
1939 roku, odnalazłem w archiwum domowym trzy dokumenty, których 
zestawienie i uważne odczytanie -  było wstrząsające.

Pierwszy dokument -  to odręcznie pisane życzenia do Huberta 
Kruczkowskiego z Drzycimia, datowane 27 października 1934 roku, jako 
odpowiedź na zawiadomienie o ślubie córki Celiny ze Stanisławem 
Obiegałką -  przez sąsiada z majątku Gródek Georga Grunow /zał. 1/.

Drugi dokument -  to relacja Władysława Suchomskiego przed 
pracownikiem Instytutu Zachodniego z dnia 22. 04. 1965 roku, fragment 
na str. 111-112 [Przegląd Zachodni nr 1/1966 „Zbrodnie niemieckie na 
terenie powiatu Świecie nad Wisłą (1939r.)] /zał. 2/.

Trzeci dokument -  to odpis z protokółu przed Sądem Rejonowym w 
Świeciu z dnia 31 stycznia 1992 roku „O uznanie za zmarłego 
Kruczkowskiego Huberta” /zał. 3/.

Z analizy trzech wymienionych dokumentów wynika, że sąsiad Georg 
Grunow z Gródka, który gratulował Hubertowi Kruczkowskiemu wydania 
za mąż córki Celiny i życzył dużo dobrego Młodej Parze, to ten sam 
Grunow, który pięć lat później w październiku 1939 roku był obecny w 
lasach Mniszek Grupa w czasie rozstrzeliwania Polaków /patrz zał. 2/. Z 
relacji Władysława Suchomskiego, który uszedł z życiem dzięki ucieczce, 
jednoznacznie wynika, że Grunow, Modrow... przybyli oddzielnie 
samochodami na miejsce rozstrzeliwania Polaków, pełnili funkcje z którymi 
liczono się wśród członków Selbstschutzu. Niektórzy członkowie 
Selbstschutzu byli tam w mundurach SS lub S.A. Było to nowe wstrząsające 
oblicze wymienionych sąsiadów -  Niemców, ujawnione po wrześniu 1939 
roku.

Dzisiaj spotykamy się z Bohaterami -  w ciszy lasu pomorskiego 
Pamięć o zamordowanych Polakach -  niech zawsze przypomina nam słowa, 
które wypowiadali rozstrzeliwani „Jeszcze Polska nie zginęła...” /patrz zał. 
3/. Pamiętajmy o Nich z wdzięcznością. W tej pamięci niech Im towarzyszy 
nasza modlitwa do Pana Dziejów.
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Wieczny odpoczynek racz dać Panie Bohaterom tego Miejsca 
Niech odpoczywają w Pokoju Wiecznym 

Wieczny odpoczynek Pomordowanym tylko za to, że kochali Polskę 
Niech odpoczywają w Pokoju Wiecznym 

Wieczny odpoczynek Hubertowi Kruczkowskiemu 
Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym

------- - Na Wieki Wieków Amen.

Załączniki. Kopie trzech wymienionych dokumentów.
Mapka fragmentu gminy Drzycim potwierdzająca sąsiedztwo 

Huberta Kruczkowskiego, Wadysława Sucho niskiego z Georgem Grunow.

Uwaga. Inne imię Władysława Suchomskiego w relacji Edmunda 
Kruczkowskiego -  Franciszek, to zapewne owoc pamięci z lat 
młodzieńczych, gdy na wsi na kogoś wołano np. drugim imieniem.
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1 1 2 M ateriały

ją tk u  Brzem iona dwoma strzałam i położył ks. B urdyna w  samochodzie. M nie
i B arbarskiem u kazano znieść zwłoki ks. B urdyna do dołu, w  k tórym  leżeli 
pozostali zabici. Potem  postaw iono nas przed  szefem gestapo (był on z Rzeszy), 
k tó ry  spytał mnie o m iejsce urodzenia i o to, czy służyłem  w w ojsku n ie 
m ieckim  podczas I w ojny św iatow ej. Poniew aż służyłem  w w ojsku niem iec
kim , gestapowiec zwrócił się do G runow a ze słow am i: ’Na, M ensch, solche ; 
Leute bringt ihr noch hier?! ('Człowieku, tak ich  ludzi doprow adzacie jeszcze : 
tu ta j? !’). Następnie kazał m i odejść na bok i spy ta ł o to  samo Barbarskiego. ; 
Ten jednakże nie znał języka niem ieckiego. Rozstrzelano go na miejscu. Był j 
to bardzo spokojny i dobry człowiek. N iemcy pow iedzieli jeszcze w  m ojej obec- . 
ności: 'Nun fahren  w ir nach N euenburg*und bringen  da eine W ucht und dann 
haben w ir Feierabend’ ('Teraz pojedziem y do Nowego i przyprow adzim y stam - j 
tąd  jedną partię , a potem  będzie w olne’). M nie zab ra ł do swego sam ochodu j 
G runow  i zawiózł do Swiecia. Po drodze m ów ił mi, że zwolnić m nie nie może, 
natom iast zabierze m nie do swego domu. Tym czasem  zawiózł m nie do siedziby j 
gestapo w budynku Jeschki przy ul. K laszto rnej w  Swieciu i odjechał dalej, j 
O biecał mi, że w  drodze pow rotnej z Bydgoszczy zabierze mnie. Jednakże j 
Niemcy, którzy przejęli nadzór nade m ną .powiedzieli po  jego w yjeżdzie głośno: ! 
'G runow  h a t hier den gelassen, den sollt ih r beiseite b ringen’ ('G runow  zosta
w ił tu ta j tego, macie go usunąć’). Jeden z N iem ców — Białecki z Czapelek pod 
Jeżew em  — powiedział: *Nun w erde ich m ich sa tt essen, und dann w erde ich 
ihm  einen knallen’ ('Teraz będę jad ł a potem  w pakuję m u jednego’). Po chwili 
zauw ażył m nie szef gestapo, ten  sam, k tó ry  przesłuchiw ał m nie w  G rupie na 
m iejscu egzekucji i pow iedział, aby m nie pozostawiono w  spokoju dopóki 
n ie w róci Grunow. G runow  w rócił dopiero następnego dnia i w tedy zw ró- 
łem  się do niego z prośbą o zwolnienie. On jednakże powiedział, że nie { 
może mi w  niczym pomóc, bo już jest za późno. — Przez całą poprzednią noc 
byłem  uwięziony w  piw nicy. Z G runow em  rozm aw iałem  przez szparę ; 
w drzw iach, gdy przechodził przez kory tarz . Po południu  tego dnia, tzn. 2 X I, 
w yrw ałem  okratow anie z okienka piw nicy i zbiegłem  stam tąd  szczęśliwie. ! 
Około godziny 22 doszedłem do domu w  K aliskach, ale nie zatrzym ałem  się 
tam . Przez całą okupację tu ła łem  się w  lasach. N iemcy jeszcze te j nocy zjaw ili 
się w moim domu i obstaw ili go przez tydzień” 29.

Fakt, że miejscem zbiorowych egzekucji był plac ćwiczeń w Grupie,

0 którym mówił w swym zeznaniu Władysław Suchomski, został potwier

dzony także przez, wielu innych świadków. Siostra wymienionego w powyż

szym zeznaniu ks. Bernarda Burdyna obserwowała samochody wiozące ska

zańców z kierunku Grudziądza, gdyż spodziewała się zobaczyć w  nich 

również swego brata. Zauważyła, że samochody wiozły przeważnie kobiety

1 dzieci (zapewne Żydówki). Także jej kuzyn zatrudniony jako jeniec polski 

w  koszarach na placu ćwiczeń w Grupie mówił jej o tym, że w pobliskim 

lesie rozstrzeliwuje się aresztowanych Polaków. Świadkami przewożenia ska

zańców na plac ćwiczeń byli też mieszkańcy Górnej Grupy, z których jedni 

widzieli samochody przybywające tam z kierunku Grudziądza, inni (wśród 

nich mieszkańcy wiosek położonych wzdłuż szosy na odcinku Swiecie—Górna 

Grupa) — samochody wiozące skazańców od strony Swiecia. Wszyscy sły

szeli strzały. Wstęp do lasu był wzbroniony. Tablice ostrzegawcze z napi

sem „Wer diese Grenze uberschreitet, wird ohne Anruf erschossen” (,,Kto

3<J Protokoł zeznań W. Suchom skiego w archiw um  IZ, Dok. I I I—131.
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t.j. ?A października przewiezieni bvli na miejsca rozstrzeliwani prz-cz

esesmanów na terenie żwirowni w Grupie.Tam zpsteli rozstrzelani._______

Wiem.że świadkiem rozstrzelanie mojego ojca był Franciszek Suchomski,

obecnie nieżviacv. któremu udało się zbiec z miejsca egzekucji.__________

Przftri mnją nr.ier7.kp do lasu w 1istopadzie■1Q3Qrjedyny rez w życiu

spotkałem się z Suchomskim,który mi powiedział,że widział jak mój______

ojciec przed egzekucją krzyknął "Jeszcze Polska nie zginęła" po czym

dostał postrzał w tył głowy i wpadł co dołu żwirowni gdzie grzebano 

rozstrzelanych . Było to między godz. 18.00 a 19.00, było wtedy zupełni 

szaro. Suchomski był jedyny , który przeżył egzekucję. Egzekucje były

prowadzone przez kilka dni,ale świadectwo Suchomskiego jest pewne, 

ponieważ tego dnia on zbiegł a więc nie ma wątpliwości co do daty.

____________ Sąd postanowił:_________________________________ _________________________

dopuścić dowód z przesłuchania wnioskodawcy na okoliczność śmierci

Huberta Kruczkowskiego i jego stanu cywilnego._______________________________

Wnioskodawca wnosi o nie przesłuchiwanie uczestniczek albowiem w pełni

Potwierdzana one okoliczności o których nóvił wyżej, oraz z powodu v:ieku

nie mogą brać udziału w sprawie.________________________________ ________________

'taje wnioskodawca , pouczony w trybie art.304 kpe- lat 72 .agronom

dyplomowany, zam.Lubin woj. Legnica, nie karany za fałszyye zeznania 

zeznaje:

___________Odczytano wyjaśnienia informacyjne. >’ pełni podtrzymuję to co

zeznałem informacyjnie. Urodził się 3.11.lS73r. co wynika z przedłożoneg 

spisu. W chwili śmierci był wdowcem,miał gospodarstwo i był rolnikiem.

Mieszkał w Drzycimiu.Był synem Martina Kruczkowskiego i Ketchsriny______

Kruczkowskiej z d.Buczkowska. Nie mogę przedstawić żadnych innych doku

mentów na okoliczność stanu cywilnego mojego ojca ponieważ hitlerowcy

zabrali z parafii metryki i inne dokumenty rozstrzelanych. Ne tę 

okoliczność ma® pismo od proboszcza parafii w Drzycimiu.

-------------------------Z_na oryginale właściwe podpisy/

__________  z a  z g o d n o ś ć

’S  Świaoie, dn.
' f  A. •' aerfawy
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y u ! *
Bogusław Obiegałka 
ul. Bełska 
02-638 Warszawa

Warszawa, dnia 23 listopada 1990

Szanowna Pani

Profesor Elżbieta Zawacka

W dniu 27 września 1990 roku w Toruniu postanowiłem ssybko uzupełnić 

relację o działalności w ruchu oporu śp. Ojca Stauisława, którą złożyłem u Pani 

w Archiwum w roku 1988.

Uzupełnienia polegają na włączeniu do relacji tego, o czym dowiedziałem 

się z dokumentów odnalezionych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Kopie wszyst

kich dokumentów złożonych przez Matkę po wojnie w Polskim Związku b. Więźniów 

Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych załączyłem do re

lacji, oryginały są w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na:

-orzeczenie weryfikacyjne z 31 marca 1950 roku /Z .  15 /,

-wymianę korespondencji z Zarządem ZBoWiD w Bydgoszczy w roku 1983 /Z . 16,17 i 18/

Oświadczenia o przynależności do szeregów Armii Podziemnej z roku 194-6 

wymagają moim zdaniem weryfikacji w świetle wiedzy historycznej roku 1990.

Zdanie wtrącone w relacji na stronie 1 i 2 w sprawie zapisów w załącznikach 

nr 6 i 7 o przynależności Ojca do byłej ł,Polskiej Armii Ludowej" proszę trakto

wać jako uwagę. Nie mógł mój śp. Ojciec /aresztowany przez Gestapo 4 .X I. 1940r./ 

należeć do organizacji, która wtedy nie istniała.

Proszę o zrozumienie moich skrupułów w sprawie zakreślonego wcześniej 

zdania w załączniku nr ,5 " • • •  Konfrontacja ze Stremlauem i tenże dużo śpiewał- 

więc nic nie pomogło...". Uważam, że po koniecznych próbach wyjaśnienia tego 

zdania z p. W. Stremlauem, mam obowiązek odkryć je dla celów historycznych.

Należy pamiętać, że Stanisław Obiegałka został aresztowany 4 listopada, 

a p. W. Stremlau z grupą osób z Torunia w dniu 3 listopada 1940 roku. Może wy

jaśnienie tego zdania znajduje się w innych relacjach przechowywanych w Archi

wum w Bydgoszczy bądź w Muzeum Martyrologii w Grudziądzu. W tym ostatnim miejscu 

znany jest fakt ucieczki z Gestapo w Grudziądzu p. W, Stremlaua.

Na ręce Pani przesyłam wystąpienie o weryfikacje działalności czynnej 

w ruchu oporu na Pomorzu mego śp. Ojca. Rozmawiałem wstępnie o tej sprawie 

w dniu 22 bm. z p. Prezesem Michalskim, tyfczasie krótkotrwałej wizyty w Toruniu.

Bardzo żałowałem, że w Archiwum nie zastałem Pani. Gotów jestem służyć 

wyjaśnieniami dodatkowymi jeżeli Pani uzna, że są potrzebne, a także okazać 

posiadane oryginały załączników, W tym celu zawsze chętnie przyjadę do Torunia.

P .S . Informuję uprzejmie, że w międzyczasie przekazałem 
materiały do Muzeum w Grudziądzu /patrz notatka IKP 
z dnia 21, 12. 1988/ oraz przesłałem kopie listów Ojca 

Chrzanowskiemu do Gdańska.
P.
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Bogusław Obiegałka 

ul* Bełska 

02-638 Warszawa

Redakcja

Biuletynu Fundacji "Archiwum Pomorskie 

Armii Krajowej” 

w Toruniu

Serdecznie dziękuję za Biuletyn Nr 3-8* który otrzymałem 

w grudniu wraz z życzeniami.

Odwzajemniam się życzeniami z opóźnieniem, dużo pomyślności, 

zdrowia i wielu dobrych dni w roku 1991* spełnienia najlepszych nadziei 

i zamiarów.

Informuję, że pragnę utrzymywać stały kontakt przez Biuletyn.

W otrzymanym numerze nie znalazłem informacji o koszcie obonamentu, 

załączam jako zaliczkę złotych dziesięć tysięcy. Różnice wyrównaa po otrzyma

niu informacji. -— - -- *

Warszawa, dnia 7 stycznia 1991 roku.

ZaU zcuu^' 1  /łów , z ć ^ e £ ..
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f u n d a c j a  .
\rchiwum Pomorskie Armii Krajowe) 
j l .W .G a rb a ry  2,tel.65-22-186 

87-100 TORUŃ

■fui

2 3 9 6 / P 0 M /2 0 0 0  
d z • • • • • • • • • • • • •

Torurt dnia 4 VII 2000

Szanowny Pan 

Bogusław Obiegałka 

ul. Bełska 

02 -638 Warszawa

Szanowny Panie

Fundacja naszs w kolajnym tonie Słownika Biograficznego

Konspiracji Pomorskiej 1939-1945r planuje umieścić
o

biogram śp. Stanisława Obiegałki i jego żny Celiny 

Wobec powyższego proszę o przesłanie zdj ęcia legityna 

cyjnego w/w osób oraz innych zdjęć z okresu okupacji. 

Prosimy serdecznie o wsparcie finansowe, gdyż nasza 

działalność utrzymuje się dzięki darom .

W oczekiwaniu na wiadomość od 

Pana pozostaję z wyrazami szacunku 

i poważania.

•  • y *  • *• /• • • • • •

Dokumentalista mgr Michał Ojczyk
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f u n d a c j a
Uchiwum Pomorskie Arn|ii Krajowe-) 

il.W.Garbąry 2 ,te l.6 5 -2 2 -1 86
87-100 TORUŃ

0162/P0M/2001
CH tj a > # # ł

A ■
Toruń dnia j>0 I 2001

Szanowny Panlę 

Bogusiaw Obiegałka 

\ ul* Bełska

02 - 638 Warszawa

Drogi Panie
I t ,

Dziękuję aa przybyoie do naszaj Fundacji 29 I 2001 r*
) \  ' \ V

Dziękuję serdeoznie za życzenia, «
Potwierdzam otrzymanie «d^ę6 'kisóryałi okopię

załączam oraz artykułu na 16 str. p t " O  żyoiu 
śp* " Celiny Obiegałka " •  < ~

przekazuję list Pani Profesor •
' X- 

i k

W oczekiwaniu na życzliwą i 

dalszą ,współpraoę z Panem

\
N

\żyozę zdrowia i  pozostaję z  ̂

wyrazami szaounku i poważania*

/

U iM .• •\£jT9/ • 4 • • >• • • •

Dokumentalista mgr Michał Ojozyk
/  i\
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F U N D A C J A  ^
ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ 

ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK

BIURO FUNDACJI • 87-100 TORUŃ • UL. WIELKIE GARBARY 2 • TEL. (0-56) 65-22-186 
http://www.um.torun.pl/AK, e-mail: AK@um.torun.pl, fapak@wp.pl

ONTO: WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA W TORUNIU - NR RACHUNKU 82 1090 1506 0000 0000 5002 0244

Toma, 4_Q2-2Q.G8ł\

Pan
Bogusław Obiegałka 
ul. Bełska 
02-638 W arszawa

Szanowny Panie !

Przede wszystkim chciałabym Pana przeprosić za zwłokę w korespondencji. 
Dziękuję za dołączone do listu materiały źródłowe na temat represji okupanta w 
pierwszych tygodniach 1939 r. Dołączyłam je do Pana akt osobowych i sądzę, że 
znajdą odbicie w pracach naukowych, które powstają w oparciu o materiały 
źródłowe zgromadzone w naszym Archiwum.

Dziękuję również za darowiznę na rzecz naszej Fundacji, która jest nie tylko 
ważnym wsparciem finansowym, ale również aprobatą naszej działalności.

W czasie swoich odwiedzin latem w Fundacji przekazał Pan informację o śmierci 
jednego z kombatantów. Koleżanki odnotowały nazwisko Zmarłego, ale chciałabym 
się jeszcze upewnić, czy nie nastąpiła pomyłka. W związku z tym proszę, aby był 
Pan tak uprzejmy i ponownie podał nazwisko i imię Zmarłego wraz z datą śmierci i 
miejscen^ pochówku. Przepraszam za fatygę.

Łączę pozdrowienia od Pani Profesor Elżbiety Zawackiej.
Chociaż to już jest styczeń, to jednak życzę Panu wszelkiej pomyślności w 2008 r.

Z poważaniem 0
^  ,

Elżbieta Skerska dokumentalistka
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OBIEGALKO STANISŁAW TORUŃ KOP

i) Jak wynika z grypsu wysłanego z więzienia w 
Grudziądzu przez S.Obiegałkę, w wigilię w i 940r. 
wywieziono do Stutthofu mniej obciążonych członków 
KOP, Największy transport, liczący 4£ więźniów, 
wysłano do Stutthofu 1 O .1 1 1 .19 4 0 r .
£) O przebiegu śledztwa S.Obiegałka wspominał w 
grypsach wysyłanych z "Internierungslager G r audenz". 
W  liście z £ 8.V . i 9 4 i r . pisał on: "Po aresztowaniu 
m o i m  ut, r. 4.XI zostałem osobowym samochodem 
przewieziony do Grudziądza, tu na ul. Młyńską i to w 
tow. jednej pani z Bydgoszczy i 3 oficerów Gestapo. 
Tegoż dnia staliśmy na deszczu do wieczora w 
podwórku pod strażą kar. maszynowych a wieczorem

przejście przez tak zwany suchy las i pierwsza noc w 
piwnicznej celi w ubraniach na posłaniu. Następnego 
dnia miałem przesłuchy - więc było (...) bicie itp. 
Konfrontacja ze Stremlauem (...) Trzeciego dnia 
jeszcze przesłuchy i tak zakończyło się ze mną, a 
szli kolejno inni. Pierwsze tygodnie liczyliśmy 
tylko, że nasze życie jest policzone, ale stopniowo 
nadzieje rozniaśniały się'* .

Zr.: A .Gąsiorowski, KOP, [w:] Walka podziemna..., 
s .£99, 300.
M G r 19 4

nas na Amtatrasse , -gazie — było —
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