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30rganizowani* rucfcu oporu GKYF na terenie ziemi pomorskiej 
w c&a-ic okupacji hitlerowskiej 194o —1945 r.

Mo powrocie z  kasani! wrześniowej w 1939 r.jako z-pea dowodcy

szwadronu i biorąc udział w bojach z najeżdża hitlerowcow na szlaku 

ku od l>;irsiei-acłno- abrzezno-liipno-Xutno-3uehaczei»-r-adzymin-Gora 

Xalwarii-v:&r»z»v«e po Włodzimierz i złozeniu broni pod Kowlem dnia 

30 września 1939 r.postanowiłem wroeic na pomorze chociaż,rodzina 

moja znajdowała sie na wilenszczyznie.Powrot moj nastapił v? marcu 

194-0 r. do Grudziadza,gdzie po przybyciu‘natychmiast zostałem osa

dzony w obozie Grupa pow. Swiecie/v;isła»w jednym baraku razem z an

glikami,z ta różnica ze my polacy zajmowali czesc zachodnia a jfn- 

cy* angielskie wschodnia.Barak i podworze było przegrodzone drutem, 

kolczastym.

i)o pracy zabierali nas niemcy wykorzystując przy budowie 

barakowi dla. woj3ka nitemiesekiego. V? czasie pobytu w Grupie w o d e *  

^Lo3ci ca 600 mtr.w dolinie przepływał strumyk za którym był wyko- x 

parny doł o długości ca 2oo mtr.szeroki 2 mtr.i głęboki &o 3 mtr. 

wczesnym rankiem lub poznym wieczorem zajezdzali tam samochody- 

byłp sł&ch&c ser je strzajfww jak później s twierdz ił cm sam oaobiscie 

był to grob zbiorowy pomordowanych pclakow przez gestapo.?, nami 

niemcy bardzo zlc obchodzili sie,traktowano nas na równi z cygana

mi i żydami podobnie a nawet jeszcze gorzej traktowano jak bydło 

lub psa.Nic schodziło przekleństwo (farflukte polaken) parszywy 

polaku względnie ,(hund) psie.Uie mogliśmy tego znoscic byliśmy 

knabrzy i operni za co otrzymyw-alismy .niejednokrotnie duzo kopnia- 

kow i bicie.Z dnia na dzień zradzała eie u nac ..opomosc i cłiec ze

msty. ro«t ano wiłem juz w obozie zorganizować mach oporu zbierajac 

nietarjał wybuchowy /trotyl/ i granaty obronne jak również karab*^ 

lokując w formie grobu usypanego z krzyzem brsozowym i hełmem z 

nieza polskiego przy torach kole jowych.I*i«stepnie wykorzystywał er 

momenty kolegow tych którzy przechodziły tortury za niewykonanie 

jakiegoś tam niemieckiego pachołka, polecenia*który z miejsca przy

stępował do tej organizacji pomagajac znosie granaty i trotyl zna

leziony v. Grupie,w miejsce ułowione. Wydawałem zalecenia robienia 

sabot&rzu przy budowie pomieszczeń dla wojska przez stosowanie 

ni eo dpow i e dr. i e go urobku be tonowego, zaprawy murarskie j , zł? j budowy' 

koj.;inovv,tak ażeby one dymiły sie do wewnątrz i brak było ciągu. / -
J /  %

►*zy budowie torow kolejowych wydawałem zalecenie uby przy wier

ceniu dziur xW podkładach drewnianych stosowane wieksze świdry jak 

nam kazano,ażeby wkręcane wkręty (sroby) podtrzymujące szyny kole

jowe* miały większe otwory i-nie miały tej wytrzymałości..Skrecane16



szyny kolejowe na stykach łaszani stosowano sroby z opiłowanymi 

gwintami,które po kilkakrotnym przejezizie pociąga były luźne*

Te prace sbotarzowe byXy stosowane przy przekłaiahiu toru kolejo

wego na szlaku, oś Laskowic -io mostu kolejowego w Gruiziaizu.Skutki 

naszego sabotażu były pomyślne gdyz w 1942 roku wykolei^T aie pociąg 

osobowy i towarowy w grupie Górnej i Dubielnie.

Do większego przystąpienia io organizacji ruchu oporu wyko

rzystałem jeszcze jeden moment przewozenia naa io lidzbarjpi Warmia 

skiego,gdzie podczas przejazdu zanuciliśmy ,piesn żołnierska polaka 

za co nas wszystkich zbito za to ze nie wyill prowokatora io zaspie^,-
wania tej pieśni /pierwszego kto zaczał/.

Jako pierwszy przystąpić*

1 .cieśla Łiaksymiljan K)ZhNKIJ;'*ICZ z poi Laskowic pow.Swiecie/W 19 1

2. J-*’-. Leon PL0TK0W5KI z Duble In* pow.Swiecie/Yr lat 21 . >

3. pomocnik murarza Franciszek LIPIISSKI z Grudziadza lat 45 t

4. -H- litach z Gruiziaiza lat 46

5. kolejarz Leon PLOiKOWSKI z jezewa pow.Swiecie/fr lat 5o

każdy z nich miał zwerbować po trzech/©złonkow,którzy powinni byli, v * f ' 
znac tylko tego kto ich zwerbować*System organizacyjny miał byc 

trojkowy.Za pomocą Maksymiljana Bozenkiewicza nawiazano kontakt 

z pracownikiem polakiem zatrudnionym w największej elektorwni na 

pomorzu w GHODKU gdzie byłem 3am osobiscie,ktorego nazwiska nie 

pamiętam zelaje mi sie ze był to Lewandowski.Zadaniem jego był© po

wodowanie przrw w dopływie prądu elektrycznego ha terenie całego 

v/o jewodztwa.l ozenkiewifcza zas zadanie byXo Zanie czasz czanic woiy 

w rzece dostarczajacej woie io turbiny przez wykaszanie skarp rze

ki z trawy i szuwaru i wrzucanie io wody Ć^cznie z. gałęziami,ktore 

spływajac rzeka zatrzymywała sie na kratach koło elektrowni tamujoc 

dopływ wody co ujemnie wpływało na wytwarzanie prądu elektrycznego 

a w końcu obsługa była zmuszona zatrzymać turbinę i oczyszczyc kra* 

te z napłynietego zanieczyszczenia na przeciąg 3 - 4  goizin.Zak^Ł^/ 

produkujące materjaĆ wojenny na ten okres przestawały w wykonywania 

produkcji zranięjszajac zaplanowanej ilości*'©© tez przyczyniało siei 

w trudnościach wytwarzania czesci wojennych dla prowadzenia frontu 

*«’ m-cu lipcu 1940 roku zgłosił sie io mnie byćy fryzjer Szkoły Po fi* 

chorążych Kawalerii w Gruiziaiza ^łaiysław Nowacki zamieszkały w 

Grudziądzu ul.V.i siana Nr.3,wieizavc o tem ze jestem dowodca ruchu 

oporu na terenie pow.świeckiego,gdyz on tez do mnie należał i zawis: 

iomiX mniCjZ^’ do Grudziadza przyjechać z Komendy GJtfownej organiza* 

c-ji podziemnej z Warszawy i koniecznie chce ze mna sie spotkać u
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nym dniu i godzinie udsiem sie io Nowackiego cizie przedstawiono J  
mi Komendanta ruchu oporu GRYF na okrcg pomorski jak poznicj -J  V 

I " okazało sie był to oficer wojska polskiego X02LIli0\73KI Zygmunt K  

pseudonim LL>v.,Uii)OwS.KI zam.w Cabrzeznie jak ni sic wydaje był 

to rotmistrz 8 pułłęu strzelców Konnych w Chełmnie.Jo otrzynaniu *- 

pewnych instrukcji w dalszym prowadzeniu podobnych praca sabota--0" 

zowych a ale co ii o unie aby zmagazynować bron i materjały wybuchowe 

które naai beda potizebne wtedy gdy przystąpimy oficialiiie io wal* | 

ki zbrojne nie predzej jednak jak beizie.wymagała sytuscja*Jedno- 

czcsnie oznajmił mnie ze on zostaje w Grudziądzu i prosił abym . 

zorganizował aiejsce dla niego zatrzymania sie nt stałe,które gu 

tez beizie siedziba iowoictwa.^ego samego dnia udałem sie z nim 

fy  do zony kolegi wojskowego Leokadii KUKLIakJICIEJ zamieszkałej w

Grudziądzu ul.Czerwonsdworn* ftr*15*która wyraziła zgoie na jego \ 
przyj ecie jednocześnie wstępując do naszej organizacji jako ła- * 

czniczka.Od tego czasu otrzymałem polecenie także organizowania &  
pod mojem sowodetwem esesei oddziału i na terenie ą.Gruiziaiza*

Z terenu mi&ata nalezali naatepujece osoby:

1«i;iowacki ..ł^iysław grudzi&dz ul.V>ialana 3 lat 40 jako łącznik 

i zbierajac informacii o ruchu wojsk niemieckich.gdyz był on ;

! " fryzjerem w zakładzie fryzjerskim byłego polaka ioklewskiego 

który otrzymał Il-gs grupę niemieckiej naroioweooci zmienia- 

[ jac swoje nazwisko na POKKL.Jeśli sic nie myle on wydał w rece 

gestapa kol.Nowackiego który został wywieziony do obozu pracy 

w 1941 r.v.' kamieniołomach,gdzie poniosł smierc.

2 ,Kuklińska Leokadja zan.w Grudziądzu ul. Czerwona® v. o m a  15 -ia- 

, f  czniczka.

( / 3. Janina WLO DaL CZ YX-o b c cni * zamieszkała w lypinie -łączniczką

4 .Lilak i-iicczaslaw -zmarł po wyzwoleniu ioloki zam.w Grudziądzu 

ul. Czadeckiego

5.^«ube Grudziądz ul.Fcrtcczna lir•7-za:r.crdowijny 

przez geotap wówczas miał lat 17.

t6. ojcieszekfcazs Franciszek -plut. CWK.Grudziądz

V ml  * Kraszewski za;;:, w Grudziądzu wówczas miał lat 15

.Polański Jerzy zam.w Grudziądzu lat 15 
10.Jeziorska, filara z_LCo±imia -łączniczki*..aresztowana. ivumie/ i?
9 .doktor Jadwiga ujwIIIaS zam*,v? uruaziadzu-oozmej cy^s ar 

na w obozie Jsazenbi-yk została powieszona tam za si>Xszoy 
wana i osaazona w obozie i^zenuryk /
dokumentacji techrubui.samolotow./wydana przez ob.^elgi #•

i 0  - 
rac

- 11.Lewandowska Halina z Chełmna / '
/ .  ■"

A

V.

/
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1 2 *Zboralski m istrz alusaroki i '^asciciel warsztatu do naprawy 

maszyn gfrgyh biurowych, do szy cia, rowerow i motocykli,lat o^oło 

' 50 zam.w Grudziądzu ul, Szkolna. Znoszona bron renentowa^ i maga 

zynował u siebie.Memcy przed opuszczeniom m.Grudziadza w 1945 

aresz towdr*li go i 30 nie siad za;jinał do dnia dzisiejszego,Ira 

doposobnie został gdzieś w lesle zamo radowany.

1 5.i.:art* i Janina Kozlikowecy zam.w Wabraeznie - łączniczki sioot'

, dowodcy Kozi ikow sic iego • >

1 4 . Kazimiera Kłosindka z Torunia - łączniczką

5. Pawłowoki z Chełmna 

K l 6,iiaxt» Baranowska - z  Bydgoezczy-^aczniczka

1/17 .Irena i-otereic z Torunia- łączniczka '

j/ 1 8  .Leokadja Kocjan z Torunia

y  19.Łezmcr e-ca & Grutfr.isdza zam.swego cźasu na ul .M ickiewicza 

20 . <J aro az z Torunia 3-ca

W roku 1941 je Dli sie nie myle w połowie lata nasza organizacja 

została przez Gestapo zda i siatkowana t.z.nastapiło masowe are

sztowania na skutek przychwycenia łczniczki z Torunia kol.Jezir 

skiej Klaiy,a nastepnie aresztowano Kol#Nowackiego Y#s»dysł*swa, 

Kozi ikov<&ki ego Zygmunta pseudonim Lcwand owski, Kuklinoka Lcokadj 

Kaubego i wiele innych.2 mego oddziału nikt nie został aresato 

wany.Z biegiem okoliczności na skutek przebywania w Lidzbarku Vva 

mińskim w lagrze,oraz na skutek zaparcia sie Kol*Nowackiego V#a 

dyslawa i Kol.Kuklińskie3 Leokadii zodtałem na wolności*Poczat- 

kowo praca organizacyjna Sla oetroznoaci była zaniechana.Widyw:; 

i spotkań przez okres poł roku nie. organizowano.Kontakt z do- 

woacami istniał tylko za pomocą łączniczek,a to dlatego ażeby , 

sorgMlBOMUjr nich oporuj* m l a ł  kontłkt a ty3!l c2* 0IlkMlił!ft0rt,y 

jeszcze byl» na wolności i nie zaprzestali dlaszej pracy organi 

sacyjnej.Zalecono duza ostroznoee i czujnosc w organizacj^kto- 

rej tludno było utrzymać,poniowaa z poarod naszych członkow or

ganizacji byli tacy jak ^oklewski -lokel przyjmowali obywatel

stwo niemcikie II I  grupę,lub nawet byli i tacy którzy chcieli 

otrzymać druga grupę,musieli byt  aktywni i czymś przysluzyc aie 

swemu iajchowi wiec sypali jedni drugich,także dokonca maja 194° 

na terenie Grudziadza byłe organizowane aresztowania V naszej 

organizacji trzy razy*Kol.Kozlikowski 2ygRiunt pseudonim Lewan

dowski z Grudziadza zoetaX wywieziony do Torunia to samo było - 

z ivOlfKowackim «ł».dysławem i riol.Leokadja Kuklinska»i;odczas prze 

słuchania Kol./Cozlikowskiego MaŁOAti. Zygmunta udało aa sic zmy

lić czujnosc Gestapo na skutek strasznych, meesarn przy przęsłu-
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chach ijic był p e w n y  sam siebie mozc na skutek z«;tó«nia s i e

• psychicznego wy skoczyć oknem z II pietra ponosząc omierc.

K il.Nowacki WJtedysJfatJ zostać wywieziony do obozu pracy w ka

mieniołomach >izic poniosł sr.de rc na t .z . herc szlag.-vOl.leOv
f \

kadju Kuklińska została wy3l»np do obozu pracy w Jozenbryk

została uwolniona i>rzcz woj o k a  walczacr^z* nimcami,wro ciła k 

do &ruaziadza w 1945 r.zdrowie j^j zostano zmarnowane, jesz cz< 

zyje.-Iol.^aube syn właściciel* Kina zbieraj infom&cje c r.oj- 

sku niemieckim,dokonując noc zt3.jec został areaa towany i za3*» 

dzony aa kare amicrci-wyrok wykonano.

r, czacie pobytu w jddzbąrku asninokim nawiazałem kontakt z \  
ruchem oporu u Ob.Gudla,c!* jt*c im plan rozm i iszczenia posteru, 

kow wartowni czy eh i pomieszczenia magazynowania broni i amuni 

cji na lotnisku,je anocze śnie pomagajac rozbicie magazynu z 

bronią w ra— cu maju 1242 r. oclu zmylenia pościgu w czecie 

ucieczki w nocy niespodzianie wrkutek zdenerwowania pomyli

łem drogę wpadajac na obsługę dziada plotnicaefjo w Icsie kole 

lotninkatzoctcXem aresztowany i osadzony w wiezieniu w piwni

cach Garnku Lidzb arskiego* * czasie przeluchow byłem nie dło— - 

siemię bity i katowany• i:ostradsłem połowę zebow w szcze.ce 

na iciK;-cix̂ .ał r̂ dolnej i gomej przez ich wy bicie. Po olcrerde

trzr eh ty jedni udało ni sic zbiec do c.rzsawy na skutek eta-i
łych ł^panefc i roztrzeliwan v.rociZem nu porno • ze.'fymczasowo 

zafcrzymuj&c sic u Ob.strzyżewskiej we Fletnowie pow.Swiecie 

oraz u io l.* łotkowsklego w i>abielnie.x od koniec roku ły42 uda 

ło mi sic otrzymać prace na lotnisku w Grudziądzu p acujac 

jako prac,fiz.przy otrzymaniu w należytym poc-zadku &adm na

wie rzcłini lotniska, czasie i'racy nawiazałem kontakt z dru

ga oragnizacja ruchu oporu zorganizowanej r, fabryce samolotom 

in  lotnisku w Grudziądzu,nie zapominając i oh swojej organizac 

cji.wyjeżdżałem w dogodnym czasie do Kol.Plotko-, skiego w 'i)u- 

bieinie,xozcnkiewicza za A.sskowicami no i bardzo często od

wiedzałem Groriek. Chtr*2aiło cii ażeby w elektrowni Grodek pozy

skać kilku robotnikow do swojej organizacji co przychodziło 

b.trudno,w końcu udało nam nie ncwiaaac kontakt z kol.Lewan

dowskim.On natomiast miał zwerbować z terenu elektrowni je

szcze trzech pracownikom.Zadaniem ich było jak wspoisniałem

na początku sbotazowac w dopływie prądu.
ca asie pracy na i o tn i oku w Gnidzi adzu n k w i a z aX‘cm kontakt ‘ >

z rosy j sakami, tor c pracowały nc lotnisku celu zorganizo

wania ruchu oporu w ich lagrze . Podjęła sie tego z o r  ń? n i z owa—
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