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N K I E T A,

1 ,Nazwisko i Imię Antoniewicz Władysław;:
2 „Data urodzenia 17 Ina ja 1927 roku
3 ,Miejsce urodzenia Franowo powiat Jarocin
4,Imiona rodziców i nazwisko panienskie matki Ignacy i Wiktoria
5.Miejsce zamieszkania: Jarocin ul.Gen.Dąbrowskiego nr„9
CoData .złożenia przysięgi
do Z6W«Mo 15.6.1943 r,

7„Przez kogo zaprzysiężona: kol.Jan Holka — Czarny
S.Bezpośredni dowodca: por»Jsn Holka
9 „Pseudonim Malina

1 0oFunkcja: kurier i zwiadowca,oraz łącznik

W dniu 15 czerwca 1943 roku złożyłam przysięgę którą odebrał odemnie
kol.Jan Holka i od tej chwili stałam się czynnym członkiem Armii 
Krajowej z przydziałem do Komendy Obwodu "Piła" w Pleszewie.
W dniu poprzednim tj„14 czerwca 1943 roku przyszedł do nas do mieszke 
nia we Frąnowie mZczyzna nieznanego mi nazwiska i długo rozmawiał 
z- moim ojcem.Mniejwięcej po dwóch może godzinach,a może i dłużej,p r z y  

szedł do nas jeszcze jeden mężczyzna również nieznanego mi nazwiska 
i był wiekiem młodszym od tego pierwszego.t:ężczyzna ten był bardzo 
zdenerwowanym.Obaj ci Panowie byli u nas do późnych godzin wieczor
nych .-Z 'toku przeprowadzanych rozmów to domyśliłam się,że ten pierwszy 
musiał byc jakimś dowodcą oddziału wojskowego,gdyż ten drugi tytułowa 
go komendantem. _

W dniu następnym tj.15 czerwca 19,43 roku mogła to byc godzina 
6-ta rano zjawił się do nas ponownie ów Pan Komendant,któremu mój 
ojciec kazał podać śniadanie„^rzy śniadaniu ojciec z tĵ m parem komen
dantem prowadzili rozmowy#2 rozmów tych dowiedziałam się,że chodzi 
0 chłopców z lasu*
Gdy pan Komendant z ojcem zjedli śniadanie,wówczas mój ojciec popro 

sił mnie do Pana Komendanta,który ze mną wszczą rozmowę zadając pyta- • • • • • nia a nu innymi czy mam koleżanki,fak się nazywają i czy nie widywałam 
w naszej wiosce mężczyzn'których nie znałam.-'Wówczas miałam lat 16-' 
byłam jeszcze młodą dziewczynką.®w Pan Komendant opowiadał mi,o męczą, 
niach jakie Niemcy zadają ludności polskiej,jak rabują polskie mionie 
V pewnym momencie zapytał mnie,czy mogłabym mu dopomÓdz w pennej sprał
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w i e . Słysząc to mój ojciec powiedział mi,bym prośbie Pana Korne 
danta nie odmowiła.

Słysząc to Pan Komendant z ust mojego ojca,a następnie moją* 
wyrażoną zgodę,wyjął z kieszeni krzyżyk z wizerunkiem Pana
Jezusa i polecił mi za sobą powtarzać rotę przysięgi„Przypomi
nam sobie dokładnie,źe był to dzień 15 czerwca 1943 roku.
Ow Pan Komendant powiedział mi,że od tej chwili nazywać mnie 
będzie Malina tg jest mój pseudonim.Znaczenie wyrazu pseudonim 
ten x'an mi wyjaśnił.

Cw Pan Komendant powiedział mi że moim zadaniem będzie 
odbieranie i  dostarczanie meldunków na adres przez niego wskaza- 
ny,a w szczególności w :leszewie w punkcie kontaktowym przy 
ulicy Kolejowej nr„4.Pod tym numerem i  przy tej ulicy mieszkał 
komendant .Ow Pan Komendant podał mi hasło którym się posługiwa
łam przy doręczaniu meldunków w.punkcie kontaktowym w Pleszewie 
przy ulicy Kolejowej nr.4.Hasło to brzmiało:
Gdy zapukałam do drzwi,to pani nieznanego mi nazwiska zapytałf 

mnie tymi słowy: "-Panienko,czego sobie życzysz",na co ja zawsze 
słysząc takie zapytanie odpowiadałam: "rzyszłam do wujka".Było 
to hasło umowne.Podróż do Pleszewa odbywałam koleją na podstawie 
doatar zonych mi przez kol,Jana Holkę tak zwanych t.zw"Reise-
genemigung" aiyo "Passierschein" .Spotkania z kol. chor .Mikułą 
Romanem pseudonim "Beniamin"miałam wyznaczone miejsce pazy dworcu 
kolejowym w Jarcanie.Niezależnie od tego miałam wvznaczone dni 
w których następów ło spotkanie.Dni te były co pewien czas zmieni 
ne.Z komendantem plutonu leśnego miałam spotkania w miejscowości 
Golina pow.Jarocin.Z dowodcą plutonu leśnego żadnym hasłem się - 
nie posługiwałam,gdyż znaliśmy się.Gdzie miał postój leśny pluton 
t.zn.w której miesjcowosci wzgl.lesie,tego nie wiedziałam.Dowodca 
plutonu 'leśnego miał pseudonim "Kaziu" itak go nazywałam.Wiedzia
łam również,że brat mój Adam musiał należeć do tajnej organizacji 
bo nocami go w domu nie było,przychodził zawsze nad ranem.

/Antoniewi cz Włodysława/
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