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Zofia Rochoń - Konicer z d.Grzybowska urodziłam się 1 7 .1 .1 9 2 0  

w Mełaie powiat Grudziądz.
Ojciec Władysław Grzybowski - legionista, zginął tragicznie, matka 
Wanda - z domu Grzybowska.
Po przeprowadzeniu się rodziny do Grudziądza uczęszczałam od 7-go 
roku życia do Powszechnej Szkoły Prywatnej im.Jachowicza u p.Kor- 
win-Piotrowskiej. W roku 1931 zdałam egzamin do Gimnazjum im.Marii 
z Billewiczów Piłsudskiej, które ukończyłam w roku 1939.
Od początku nauki w gimnazjum, do końca należałam do harcerstwa.
Z początku do drużyny harcerskiej im.Basi Wołodyjowskiej, której 
opiekunką była p.prof.Meiwnerówna, a następnie od roku 1936 na
leżałam do II Drużyny Harcersko-Żeglarskiej, której opiekunką 
była p.prof.Kisielewska, a drużynową Ada Dreyerówna, mieszkająca 
do dzisiaj w Grudziądzu przy ul.Bydgoskiej 136 m 96. Pełniłam 
tam funkcje zastępo\^ej , a przez pewien czas zastępczynię drużynowej. 
Brałam udział w wielu obozach harcerskich. Między innymi w "Zlocie 
w Spalę”, w Olesiowie pod Stanisławowem, w obozie Żeglarskim na 
Wileńszczyźnie nad ITaroczą /Kołtyniany/, nad Jeziorem Charzykowskim 
i • *fc ♦ d •
'■ okresie licealnym należałam jak wszystkie uczennice do organizacji 
P.W.K do O.K. Komendantką hufca P.W.K. była p.Ag.Hanicka. 
/Przysposobienie Wojskowe Kobiet do obrony kraju P.W.K do OK/.
W paździeniku 1939 r. wyjechałam do Wronki gm.Zieluń, pow.Mława, 
gzie przebywał, po powrocie ze szpitala ranny mąż mój, oficer zawodo*- 
dowy Jan Rochoń /ukryrał się/.
11 listopada 1939 r. zawarliśmy, dzięki pomocy ks.proboszcza, pota
jemnie ślub w kośeiełe parafialnym w Dłutowie.
We Wronce przebywaliśmy do 1941, ukrywając się do chwili areszto
wania kierownika szkoły, z którym mąż mój organizował komórkę ruchu 
oporu.
Po ar3sztowaniu kierownika /nazwiska nie pamiętam/ natychmiast opu
ściliśmy Wronkę i udaliśmy się do Grudziądza, gdzie zamieszkaliśmy 
u mojej rodziny /Pohlmanustr 33/.
Będąc w Grudziądzu nawiązałam kontakt z moją koleżanką szkolną i 
harcerką z tej samej drużyny Marią Wawrzynkowską z domu Florkowską 
i jej mężem Edwardem Wawrzynkowskim, który zwerbował męża mego do 
działalności w ruchu oporu ”Armia Krajowa”, g-^zie pełnił funkcję 
Komendanta Rejonu pod pseudonimem ”Wilk".
Mąż wtajemniczył mnie w swoją działalność 1 w 1943 po urodzeniu 
syna powierzył mi funkcję łączniczki pod pseudonimem "Nana”. Przy
sięgę przyjął ode mnie mąż mój w obecności Wawrzynkowskiego i Sie
rosławskiego.
Po p r z y j e ś d s i e  d o . G r u d g ią d s a  z a m e ld o w a ła m  s<

~~ ̂ n.8.
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Po przyj e.śdzie do Grudziądza zameldowałam się na moje panieńskie 
nazwisko - Grzybowska, i tak też musiałam zameldować syna mojego 
Andrzeja, który urodził się 23. III. 194-3 r.
I tutaj znów pomogła mi Opatrzność Boska. W czasie okupacji
istmiał obowiązek meldowania narodzin dziecka i podania nazwiska 
ojca. Było to w moim wypadku niemożliwe i tutaj pomógł mi ówczes
ny pracownik "Jmgen&amtu" pan Sumżyński, wpisując fikcyjne nazwisko 
ojca.
0 właściwej sytuacji wiedział tylko ks.Szczurkowski, który chrzcił 
syna, akuszerka pani Kuźnik i dr Kaczyński, który odbierał poród, 
ze względu na komplikacje, w szpitalu.
W czasie okupacji przez 2 lata pracowałam w Firmie Kowaldt i Spka, 
w składnicy węgla. Tutaj miałam kontakt z Anglikami, którzy zatru
dnieni byli w firmir w pobliżu, którym dostarczałam papierosy i ży
wność zdobywaną przez koleżanki i znajomych.
W roku 1944 - 31 marca został aresztowany mąż mój Jan Rochoń w cza
sie akcji przeciwko polskiemu ruchowi oporu "Armia Krajowa”.
Miało to miejsce w nocy o goiz. 3-ciej. Kiedy Gestapowcy przyszli 
po raz pierwszy, mąż mój ukrył się, a ja jak również pozostali czło
nkowie rodziny twierdziliśmy, że takiej osoby tu nie ma. Gestapowcy 
opuścili mieszkanie, ale po chwili powrócili z Burcz$kiem oficerem 
rezerwy z zawodu nauczycielem, kierownikiem informacji AK, Tenże 
zwrócił się do mnie, abym powiedziała prawdę /jako że miałam z nim 
kontakt/ "gdyż oni wszystko wiedzą" /słowa, których nie zapomnę do 
śmierci/. Kategorycznie zaprzeczyłam jakobym tego pana znała, nawet 
uderzyłam go w twarz zarzucając mu kłamstwa, ale on upierał się, że 
mąż musi tu być napewno. Wówczas gestapowcy /2/ przystąpili do prze
szukania /2 pokoje i kuchnia/.
Kiedy chcieli wejść do pokoju, gdzie skrył się mój mąż moja dziel
na 80-letnia babcia /należała do "Dzieci Wrześni"/ zastawiła drzwi, 
nie chcąc ich wpuścić. Naturalnie odepchnęli staruszkę i wówczas 
aresztowali mego męża.
1 tutaj znów "Opatrzność Boska" - Nie przeprowadzli w mieszkaniu 
żadnej rewizji, co zrobili skrupulatnie u innych aresztowanych, a 
w pokoju w kredensie znajdowały się mapy wojskowe i dwa rewolwery. 
Pomimś, że nie pozwolili mi opuszczać mieszkania, rano idąc do Ko
ścioła o godz.6-tej zabrałam mapy i broń i zaniosłam do księdza 
Szczurkowskiego i Derdała.
Pierwszy kontakt nawiązałam z mężem w "Wielki Piątek", w którym to 
dniu list od niego przyniósł mi tłumacz pracująca w gestapo - zniem
czony Polak nazwiskiem Władysław Zissner /Cieżkowski/. Kilkakrotnie
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przynosił mi listy od męża i innych aresztowanych, które dostarcza-
czałam rodzinom, oraz azbierał dla nich żywność. Oddał mi również

i1zegarek, sygnet rodzinny i srebrną papierośnicę p. eliksa Karo- 
lewicza, które to rzeczy dostarczyłam jego rodzicom, jak również 
zegarek, łańcuszek z medalikiem - złote p.Urbańskiego, które rów
nież oddałam, łącznie z listami rodzicom.
Dzięki Zissnerowi nawiązałam kontakt z Oberschafuhrerem Jahuka 
ze Stutthofu i w dniu 19.XII.19*4 spotkałam się po kryjomu z moim 
mężem. Mogłam oddać mu całą walizkę żywności dla niego i kilku 
więźniów, oraz listy i zastrzyki przeciw tyfusowi "Thiforal".
Potem d??a razy jeszcze przed ewakuacją wysłałam na nazwisko Jahu- 
ke*go paczki, które tenże dostarczył, a mnie przysyłał listy na 
"czarno" od męża i innych więźniów.
Po wojnie, otworzyłam małą kawiarenkę "To»cę" w Grudziądzu przy 
ulicy Wybickiego, przy pomocy znajomych kupców p.p. Jędrzejczaka i 
Nowickiego, jako, że okw- dom w którym mieszkaliśmy został już 
pod koniec wojny zbombardowany, a resztę całego dobytku zrabowali 
nam żołnierze radzieccy.
26 października 1947 roku wyszłam za mąż po raz drugi za Jana# 
Konicera /właściwe:Konitzer/ byłego więźnia obozu w Mauthausen 
/3 1 / 2  roku/.
Zlikwidowaliśmy w 1946 roku "Toscę" i odrestaurowałam zniszczony 
dom "Kelasa" przy ul.Wybickiego nr 32, urządzając tam restaurację,
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Mz ^  X°rnń 1^•10•93

Szan*Pani

Zofia Konicer-Rochorf 

81-702 Gdynia

Szanowna Pani !

Br ?dzo serdecznie dziękujemy za przesłane do Pundaoji mate

riały, które zostały włączone do zaeobu naszego Archiwum* tału- 

jemy, że nie mogła Pani uczestniczyć w uimezystościach w Grudzią

dzu ale bardzo póśno otrzymaliśmy zaproszenia od organizatorów*

W załączeniu przesyłamy zajfoiadossenie o Pani działalności kon« 

spiracyjnej oraz podajemy edres p# 2#Grygiera* Olsztyn ul.Prosta 

nr 10/3.

Łączymy wyrazy szacunku

Kierownlc&a^Arohiwum 

mgr Hanna tUroinkowska

/
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Lób . %z\*f/y/ęś'
Szan. Pani

Zofia Konicer

Gdynia

Wzgórze Nowotki 2 II

Szanowna Pani !

Zwracamy się z uprzejmą prośbą aby zechciała Pani wystawić 

oświadczenie p. Tadeuszowi Grygierowi, potwierdzające jego 

działalność konspiracyjną w okresie niemieckiej okupacji.

Pan Grygier od dłuższego czasu stara się o uzyskanie 

uprawnień kombatanckich i Pani oświadczenie może być mu w tym 

pomocne. Podajemy adres p.Tadeusza Grygiera: 10-029 Olsztyn ul. 
Prost a 10/3.

Łączymy wyrazy szacunku

mgr Hanna Marcinkowska
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