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Gdańsk dnia 26.4.1995 
Z5,Oli, 0f)

■Ss/jffr/es
Fundacja
Archiwum Pomorskie AK 

T o r u ń

Dot. tamt. pisma ldz.895 /A/94- z dnia 11.07.1994- r.

W ślad za ■'wysłanym pismem moim z dnia 20.4.95 r. przesyłam 
w załączeniu oświadczenie Jana Władysława Sznajdera "Dąb” 
"Jaś” poświadczony jego podpis przez Światowy Związek 
• żołnieży AK w Opolu w ftelu udokumentowania moich starań o 
otrzymanie jako sukcesorki Krzyża \T.li.V klasy.

Z poważaniem

(Ąĵ S)r9 Cj Qs/4
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O ś w i a d c z e n i e
Ja Jan Władysław Sznajder, świadomy odpowiedzialności za 

wprowadzanie władzy w błąd za niezgodne z prawdą zeznanie, zapew
niam, iż śp plutonowy Antoni M a ń k o w s k i  /ps."Grom"/, po
chodzący z Osieka, był żołnierzem oddziału partyzanckiego AK - 
"Świerki-101" w Borach Tucholskich, dowodzonym przez kpt Alojzego 
Bruskiego /ps "Grab”/.

W/w poległ 8 maja 1944 roku w zagajniku nr 72, pod Starą Hu
tą, podczas odwetowych walk partyzanckich, prowadzonych od 3 do 9 
maja 1944 roku, przeciwko Niemcom, pacyfikujący®** Bory Tucholskie,,
W związku z tym śp Antoni Mańkowski - "Grom" był ujęty na liście 
osób odznaczonych Krzyżem Walecznych, w sygnowanym przez Pomorską 
komendę Okręgu /"Luneta" - l.dz. 223/1 z dn0 24.12*1944 r„/.

Ponadto na przełomie czerwca/lipca, w czasie wizytacji od
działu partyzanckiego AK - "Jedliny-102" przez Komendanta Pomors
kiego Okręgu Armii Krajowej - płk. Jana Pałubickiego /ps "Janusz", 
"Jurand", "Gradus", "Piorun"/, byłem świadkiem polecenia: - o 
przedstawienie poległych 8 maja 1944 r,: Antoniego Mańkowskiego - 
"Groma" i Józefa Szumały - "Daniela" /obaj z Osieka/, - do odzna
czenia Krzyżami Orderu Virtuti Militari V-tej klasy0

Płko Jan Pałubicki polecenie to skierował do towarzyszących 
w inspekcji: porucznika Aleksandra Schulza-Choraszewskiego /ps. 
"Michał" - "Maciej"/, k-dta Podokręgu Północno-Zachodniego /krypto 
"Jary"/ i kapitana Stefana Gussa /ps. "Dan"/ - k-dta Inspektoratu 
Chojnicko-Tczewskiego, organizatora zgrupowania partyzanckiego 

"Cisy-100" - "Bory" /OP - "Świerki-101", OP - "Jedliny-102", OP - 
"Szyszki-103"/.Wkrótce,po zajęciu Pomorza przez Armię Czerwoną, nastąpił 
stalinowsko-bierutowski terror polityczny tych terenów, zwłaszcza 
wobec oficerów i żołnierzy AK, szczególnie represjonowanych.

W iafcym /15/ 1945 roku, mnie wraz z oddz. part. AK "Jedliny- 
102", którego byłem dowódcą, NKWD - aresztowało, internowało i de
portowało do ZSRR. Po pobyciu w więzieniach i łagrach /ZacH. Syb0 
i Ural/ oraz po powrocie do Polski i umieszczeniu przez UBP w obo
zie pracy w Jaworznie na G.Ś1., zwolniono nas 24 czerwca 1946 roku.

W czerwcu 1945 roku aresztowano kapitana Alojzego Bruskiego
- "Graba" i po rocznym pobycie w więzieniach - stracono 17.09.1946 
roku we Wronkach. Jego zastępcę porucznika Henryka Szymanowicza - 
"Marek" oskarżono z art. 86 KKWP, podlegał karze śmierci i dlatego 
się ukrywał pod przybranym nazwiskiem, aż do październikowej?s am
nestii w 1957 roku.

Aresztowania 37 członków Komendy Okręgu Pomorze Armii Krajowej 
trwały aż do pojmania sztabu, - w sierpniu 1945 roku.

W tych warunkach stałego zagrożenia, w celu zachowania bezpie
czeństwa, zniszczono listy osób awansowanych i odznaczonych K0-VM
i KW. Losy sztabu Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej i żołnierzy się 
okazały tragiczne, dzisiaj nikt z nich już nie żyje. Jedynymi świa
dkami powyższych wydarzeń to porucznik Henryk Szymanowicz i ja.

0 powyższych faktach wiadomo mi stąd, iż występując pod pseu®' 
donimami:"Jaś", "Dąb", pełniłem służbę konspiracyjną od stycznia 
1940 roku w SZP-ZWZ-AK w rejonie janowieckim, obwodu żnińskiego, 
inspektoratu gnieźnieńskiego /później - insp. pałuckiego/. W lutym 
1944 roku, rozkazem Komendanta Okręgu płk. Jana Pałubickiego, skie
rowano mnie na stanowisko d-cy oddz. part AK "Jedliny-102"*

Niniejsze oświadczenie składam na prośbę Pani Eugenii Kuncewicą 
zam. przy ul Dąbrowszczaków 10 G/m 6, w Gdańsku-01iwie /80-373/»

Własnoręczność podpisu kol.por.Jana-Władysława Sznajdera - "Ja- 
sia-Dęba", legitym.się DO DB 0865345 wyd.Nacz^M-G Niemodlin 23.02.

Światowy 3$ja7ęk 2&4węr2$/s Kombat. i 0so Represj.Nr 106/67, leg.ŚZŻAK nr 054812 
r Ńr ewi^l 9052801699. S t w i e r d z a m :
w Opolu f' f  rT/ CJLZJ? - w//(
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C9#kćoGdańsk dnia 12.XI. 1993 r 'Eugenia Kuncewicz 
f v -  ~i*c^x> ^ c

f)ns f*U ^<ćyn)

’ 
Gdańsk /-
ul. Targ Drzewna 3/7 (7 ]/

Dziennik Bałtycki Fan Jaszowskiy

Gdansk-Oliwa 80-573 
ueieion

4* Szanowny Panie Redaktorze !

Dot; artykułu pt. Alojzy Bruski partyzant z Borćw Tucholskich.
Jak wynika z Pańskiego artykułu wspomina Pan o likwidacji oddziałów 
partyzantckich pod Osiem przez Jagdkomandę z Osia i Osieka w dniu 8 maja 194-4 roku. Jestem jedyną żyjącą osobą właśnie z tej rodziny i dlatego bardzo zainteresowana tym faktem. Tam właśnie zginął od kul niemieckiej zmotoryzowanej policji mój wujek Antoni Mańkowski mieszkaniec Osieka.
Gała nasza rodzina wspomagała partyzantów wspomnę tutaj wujka Mańkowskieg 
Jakuba oraz jego żonę Mariannę /którzy za wspomaganie partyzantów zostali 
osadzeni w obozie Stuthof /ciocia zginęła na statku na morzu który niemcy opuścili i jest pochowana w Danii/ wujek już nie żyje. Matki brat Frańci- 
szek Mańkowski oraz jego żona iuaria również osadzeni w Stuthofie przeżyli obóz ale już nie żyją.Obydwaj byli członkami Gryf AK.
Ja natomiast jestem bardzo zainteresowana ewentualnie żyjącymi partyzanta; mi z tamtego okresu,gdyż znane mi osoby t tamt. okresu aktualnie już nie
żyją,zginęły.
Aktualnie poszukuję osób,które mogły by mi poświadczyć moje kontakty i spotkania z osobami które przebywały razem z moim wujem Antonim Mańkowsł* kim na terenie Borów Tucholskich.Doczęstych spotkań dochodziło między 
nami na terenie znanym tamtejszym mieszkańcom np. w Czerwonej Wodzie w Białych Błotach tam robiliśmy zdjęcia,które to filmy zabrali nam partyzan ci które niestety zaginęły.Najczęstsze spotkania odbywały się na trasie leśnej drogi do Starej Jani-las tzw. Wypalony oraz w pobliżu leśnictwa 
Komorze i innych.
Ja jako dziecko w wieku szkolnym uczęszczałam do szkoły podstawowej w 
których to mieściło się "Jagdkomando" Osiek i powierzono mi obserwacje
właśnie tego komanda.Moim obowiązkiem było liczenie samochodów,motorów wszelkie ruchy takie jak czyszczenie broni naprawa sprzętu Jub ranne zbiórki w klasach,przyjazdy innych itp.
Dane te codziennie przekazywałam wujowi Jakubowi,który przekazywał je do skrytki,która mieściła się w stogu chrustu na skraju lasu gdzie stał ich 
dom i zabudowania gospodarskie,tam również był punkt odbioru chleba i 
potrzebnych im różnych rzeczy.Nazwisk partyzantów nie znam nie znam nawet ich pseudonimów , a to dlate 
żeby w razie wpadki nie "sypać" pod groźbą tortur ale może mnie pamiętają jako małą dziewczynę o imieniu Genia Mańkowska.Znani mi osobiście partyzanci to Hubert Bukowski,Leon Kuzimski,\Vykrzyk, 
oraz ze Suchobrzeznicy Bobkowski /uszkodzoną szczęką/W oparciu o powyższe zapytuję uprzejmie czy mógł by mnie Pan skontaktować z kimś z oddziałów z tamtego okresu.1// tym celu,dla ułatwienia sprawy za
łączam zdjęcie zastrzelonego wówczas Antoniego Mańkowskiego mojego wujka.

Łączę
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f u n d a c j a
„Archiwum  P om *rr <ie Arm ii Kr«|*w«f

ul. Piekary 49, Sel. 2 7 1 - W  
87-100 T O R U Ń Toruń* 1994.08#03

Ldz* ć^/A/94

Pani
Eugenia Kuncewicz

80*373 Gdańsk

:ji J"
Szanowna Pani,

Iw odpowiedzi na Pani prośbę infbrraujemy, że ćp#Antoni Mańkowski 
miał pseudonim "GroM",Informację opieramy na opracowaniu Jana 
Sznajdera "Jedliny - 102”, atr»66^Xb<ći 7>-)l̂ o£źA^ j

Bliższych danych można uzyskać <łd p*Jana Sznajdera /admsi 
46-097 Tułowice, ul.Kościuszki 1/5 - woj*0polskie/

il I i

■I
Z poważaniem
ll

/mg* Hanna/Marcinkowska/ 
Kierowniczka*' Archiwum
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Gdańsk-Oliwa 1S.X.1994-r•

i
u  ..........z t k f f t m

Wielce Szanowna Pani 
Doc.dr.hab.
Elżbieta Zawaeka
Fundacja Archiwum A.K,
T o r u ń  8 7 - 1 0 0

ul.Piekary 49
, .  u -

Niniejszym zwracam się do Szanownej Pani w następującej sprawly, 
- jestem jedyną,najbliższą krewną śp. podoficera 62 pp-15Dp. 
Antoniego Mańkowskiego/ps."Grom” / i zbierając materiały dot. 
jego działalności partyzantckiej m.i. otrzymując adres z tamt. 
Fundacji AK dowiedziałam się od por."JaśeDąb Jana Władysława 
Sznajdera dowódcy AK ''Jedliny” 102 , że wujek został pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari V KI.
W/w w tej sprawie był świadkiem rozmów i poleceń Komendanta 
Okręgu Pom.AK. płk.Jana Pałubickiego oraz kpt.Aleksandra Sehulza.

Jako jedyna z pośród żyjących krewnych /jestem sio
strzenicą jego siostry Anny Mańkcwsklej/ chciała bym wejść w po 
siadanie tego zaszczytnego odznaczenia.Nadmieniam,że zbieram ma
teriały w celu napisania jego biogramu dla tamt.Fundacji AK.
Wujek był stanu wolnego i żadnych spadkobierców po nim nie ma, 
wobec powyższego zapytuję czy wspomiane odznaczenie mogła bym 
otrzymać?
Wyjaśniam dodatkowo,że w czasie okupacji niemieckiej gdy wujek 
ukrywał się w Borach Tucholskich ja mieszkałam w Osieku u jego 
rodziców i uczęszczałam do szkoły niemieckiej w Osieku w której 
mieściło się Jagdkomando i moim zadaniem była ciągła obserwacja 
wszelkich ich ruchów.Wykorzystywana byłam do przenoszenia różnych 
wiadomości i poleceń oraz często spotykałam się w lasach tak z 
wujkiem jak i innymi partyzantami których nie znałam.Znani mi oso
biście Bukowski "Sójka" Wykrzyk "Burza" Kuzimski "Wicher" nie ży
ją.Śmierć wujka bardzo wszyscy przeżywaliśmy i nawet ten żal mu
sieliśmy ukrywać przed otoczeniem,bardzo żałuję że żadne z jego 
rodzeństwa nie doczekało wolnej Polski.Jestem w posiadaniu ory
ginału dowodu osobistego wujka,który jeśli to konieczne mogę 
przesłać.Prof.Krzyżanowski powiadomił mnie,że tylko Pani może 
jako członek Kapituły tą sprawę pozytywnie załatwić.
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Dane personalne wujka partyzanta oddziału AZ "Świerki" 
urodził się dnia 1 marca roku w miejscowości Wycinki
gmina Osiek/k Skórcza powiatu starogardzkiego z rodzic<rv
Antoniego i Anny z domu matka Cejrowska.
Za pozytywne załatwienie sprawy lub w wypadku jeśli taka 
możliwość nie istnieje z goiy dziękuję lub proszę o wiado
mość.

3ragęenia Kuncewicz 
Gdańsk-Oliwa 80-573
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fUN D *C J A -r
Jlrtłiłwum pc> I 6

ul. P iek a ry  •=•

Toruń, 1994.11.07

Łdz. &•$ /A/n
Pani
Eugenia Kuncewicz
i

90-373 Odańak - Oliwa

Szanowna Droga Pani,

W odpowiedzi na Pani list z 1?.X*94 za który bardzo dziękuję, 
informuję!
W zbiorach Arohiwum naszego nie ma niestety potwierdzenia oświad
czenia por. Jana Sznajdera, Jakoby Pani ^uj został odznaczony 
wysokim orderem VM. Posiadamy niestety tylko szczątki dokumentów 
w sprarach odznaczeń i awansIw /sprawdzono ponownie ich zawar
tość dla odnalezienia odznaczenia Pani Fuja/.
Proszę zwrócić się ponownie do por. Sznajdera, aby napisał w tej
sorawie oświadozenie
a/ z podaniem wszystkich informacji o służbie Pani ^uja
b/ z dokładnym stwierdzeniem z datą i szczegółami ov;ej rozmowy.
Panią r/ciągnęłam do kartoteki zaplecza partyzantki w Oaieku. 

Prosing? o bardzo szczagółową relację oddzielnie dla ani vuJa i 
oddzielnie dla Siebie wg załączonego kwestionariusza i także od
dzielnie projekt biogramu Wuja do 2 częćci "Słownika Konspiracji 
Pomorskiej".

Z wyrazami szacunku i serdeczne 
pozdrowienia
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Gdańsk dnia 20 kwietnia 1995 roku f'
A 5 ov. 95

Fundacja
Archiwum Pomorskie 
Armii Krajowej

L L L L =  87-100
ul. Garbary 2

Dot; tant.pisma l.dz.895/A/94 z dnia 11.07*94

Zgodnie z otrzymanym pismem z Archiwum AK zaczęłam zabie
gać o dokumentację związaną z pośmiertnym odznaczeniem mojego śp. 
wuja/brata rodzonego mojej śp. matki Anny / Antoniego Mańkowskiegc 
"Groma urodź, dnia 1 marca 1914 we wsi Wycinki gmina Osiek powiat 
Starogard-Gd. poległ w czasie walk odwetowych partyzantów z nie- 
cami w zagajniku nr.£2 pod Starą Hutą dnia 8.maja 1944 roku w 
Borach Tucholskich.Należał do Oddziału AK Świerki dowodzonego 
przez kapitana BruskiegoVGraba".

W/g załączonych oświadczeń porucznika Henryka Szymanowi- 
cza ps."Marek” oraz porucznika Jana Władysława SznajdersTwujek
był na liście desygnowanych do odznaczeń Krzyżem walecznych
/lista ta ma się znajdować jako KO Luneta l.dz.223/1 z dnia
24.12.1944 w zbiorze Kombatantów oraz był również na liście
do odznaczenia Krzyżem Yirtuti Militari V kl.

\Jak wynika z oświadczenia :or."Warka" po aresztowaniu kapitana 
"Graba" oraz likwidacji Sztabu w Bydgoszczy dokumenty te zo
stały zniszczone.
Uważam, że oświadczenie, w/w partyzantów są wiarygodne i mogą 
być podstawą do przyznania tego wysokiego.Odznaczenia którego 

nikt inny już nie odbierze gdyż rodzeństwo^nie żyje a "Grom" 
zginął jako osoba samotna-kawaler.
Bardzo mi zależy żeby ten Krzyż był dla mnie jako nagroda za 
lata grozy,strachu i poniewierki/kiedy wyrzucano mnie w nocy z 
łóżka ciągnąc za warkocze szukając bandytów/.Bardzo byłam zwią
zana emocjonalnie ze śp.wujkiem,gdyż mieszkałam u jego rodziców
i często się z nim spotykałam ;rzez kilka lat jego ukrywania 
się w Borach Tucholskich.Jako kilkunastoletnia dziewczynka nie 
zwracałam na siebie uwagi żandarmów nawet gdy często chodziłam 
w stronę lasu.
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W oparciu o przesłane oświadczenia jeszcze żyjących, partyzantów 
"Marka’’ i "Jasia Dęba" bardzo proszę o pozytywne i przychylne dla 
mnie załatwienie sprawy w 51 rocznicę jego bohaterskiej śmierci.
.'krotce prześlę biogram "Groma" mam trudności z ustaleniem miejsca 
z którego został zabrany do niewoli niemieckiej i wysłany do Hzeszy 
na roboty/ mam zdjęcie jak pracuje przy wykopkach ziemniaków/.
Był podoficerem 62 pp-15 DP i nie wiem gdzie mógł zostać rozbrojo
ny jego pułk co należy w takim wypadku podać do biogramu.,który
opracowuję wspólnie z por. "Markiem".

Serdeczne pozdrowienia przesyła siostrzenica "Groma"

zał. 2

Oświadczenia "Marka" i"Jasia Dęba"
*
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W.Garbary 2

Toruń, 1995.06.05
Ldz. 75&/A/95

Pani
Eugenia Kuncewicz

8 0 -3 7 1  Gdańsk-Oltsra

Sza/nowna Pani,
v

Serdecznie dziękuj©my aa pr-es^nno oćwiałożenia, które wzbogaoą 
zbiory naszej Fundacji 1 być może będą przydatne w wyjaśnieniach, 
snrawy, która 'Panią interesuje*

Fakt posiadanie nr zez Antoniego T.lańkowskiego pa.Grom l-rzyża Vi 
tuti Militari można apra.dzić w Kapituło VM, która mieści się w v ar» 
szawie przy Kancelarii h*ezydcnty T?P.

^eryfikauja już została zamknięte, liete desygnowanych do VTT 
nie jest równoznaczna a nadaniem , którego dokonuje upoważniony 
do tego dowód ja.

Gamo odznaczenie nie jest iaielzloane i owntualna uhonorowanie 
nim Pani tuja nie stanowi żadnej podstawy do przyznania ~o P*mt#

Z poważaniem
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Toruń , dn# 31•07*1995r« 

S *. Pani

Eu@#h1e Tunctwtos 

00- 373 Gdańsk-Oliwa

Szanowna Pani,
w korespondencji z Fundacją wspominała Pani* ż© posiada 

bardziej szczegółowe informacje o życiu Pani Fuja* Antoniego 
Bańkowskiego ps* Trom* W związku z postępującymi pracami nąd drugi® 
tomem “Słownika konspiracji pomorskiej" na pewno okazałyby się one 
przydatnej zwłaszcza brak w naszych zbiorach danych o Je;*o losach 
przedwojennych* ale i działalność okupacyjna także jest mało znana* 
Być może Pani sama zechciałaby napisać bio.gram A^Tarkowskiego•
W tym przypadku konieczne byłoby skorzystanie z zaleceń metodycznych 
podanych w 1 części w/w Słownika,8*268#

Bardzo zależy nam na powiększaniu zbiorów Archiwum 1 na 
życzliwej współpracy* do której zanowną Panią serdecznie zapraszamy*
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MAŃKOWSKI Antoni ps. "Grom ” 

urodź.

bez atopnia

d-ca drużyny partyz.
A

Wykaz odznaczeń "Jary" - Michała
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