
1



SPIS ZAW ARTO ŚCI TEC ZK I —  ......................................................................

l h R Q £ > Q M £ t y . . $ . ) ^ f a k 3 ..............

................................... t . M m

I. Materiały dokum entacyjne

1/1 -  relacja właściwa j K" 5 A 4- *y

1/2 -  dokumenty (sensu stricto) dot. osoby r e la to r a -------

1/3 -  inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora —

II. Materiały uzupełn ieniające relację —

III. Inne m ateria ły (zebrane przez „relatora” ): —

111/1- dot. rodziny relatora

III/2 -  dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r. -—

III/3 -  dot. ogólnie okresu okupacji (1939 -1945 ) — ■

III/4 -  dot. ogólnie okresu po 1945 r. — •

III/5 — in ne ...—

IV. Korespondencja —

, /A
V. W ypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne” ] '

VI. Fotografie

2



3



Ra- S «  [S I

R e l a c j a
uczestniczki Kuchu Oporu 

X. D.gnę oso '.'i ~ te?
1, Antonina 3rodowieź z d. Kuli??
?. córka Wincentego i marii z d. Malczewska
3. !tto d z. w 1874rr.
4. zmarła na wyl«w krwi •> wieku 'jllat.

: i

r(/f- 1

II* vih r - I) — r. :
1. 1. prowadziła gospodarstwo domowe,
2. m}ż rracowrik PKP zatrudniony na stacji w Suchej.Posiadali don* 

w pobliżu stacji kolejowej , r*>d koniec wojny' przejęty przez 
nadleś iletwo dla uchBonienia przed -vvaiedlaniem/^yn Antoni 
nracownik nadleśnictwa/

III. 0>rrs okunao 1’.:
1. prowadzi gospodarstwo domowe - pracownik kolei Suchej.

r yn Antoni robotnik leśny w powiecie żywieckim, crt rka Stanisława 
 ̂'/awodu in->. rolnik pracowała w gospodarstwie rolnym-.'; borku 
F pianki 'n /Krak&w/. ^

2. w kopanina c ji pracowała cała eor1z1nr>.W domu Hrodowiezdw by^a 
skrzynka r-rzerzutowa dla ZWZ-nK zarówno o 1 strony Żyw>r*a do GG 
i• *’- z -0 do '.ywi ocki ego. f-orzynt:̂ ł z nie i syr Antoni ł cznik 
7>aZ~ftK-od 174 ir. k oddziału Partyzanckiego H j^r^lk’1.
Aównie'/. córk' Stanisława przyjeżdżała z poczty konsniracyin?|
z kr'kov!a i na sto? ] przepu*'tk* matki przechodziła rrz^z granicę. 
Sun ha punkt graniczny i celny był bardzo strzeżonym punkt em. 
lfacu jąc.y na stacji mąD Brodowiezowe jywine mty i wu* Stefan 
A u l i j dawali zne^, gdy służby mieli regory styczni splnicy.Wtedy 
przeprowadzano ludzi nr zez. r umow»ionvm •nie iscu nr ze z graniczny 
rzekv* Skawę lub ukrywano na strychu r donu Grodowiozów.
Palcówka Gródowiczowej posługiwały sięko-biety w wieku lat 70- 
50, nalcówkę męża i syna mężczyzni.‘•Palcówkę* to był jedyny 
dokument, który posiadała miejscowa ludnoać w żywieckim/ludzie 
7 ~.G •• ieli iCe.nrkarty z fotografiami. Ludzie ukrwoiąey się «? domv 
*rodow>lc2<5v>, często uciekinierzy z Rzeszy lu! oKoz.ó’,«? zmieniał'’

. v- domu drodowiczów ubranie , uczesanie, oowi arze ho >noać, otrZymywf 
wali no żywienie. Przerzuty przez Skawę najezęseiel orgarizowa> 
syn Antoni.Załatwiał równiżz uciekinierom z iwzeszy obowiązujące 
w GG dokttmenty osobistet a na et pracę, przez członków konspira
cji. Awaryjnie i pilnie do takich mielsc należ»> majatek rolny 
Ziobrowskich w -orku Fołęckim.
ien gorączkowy i nerwowy tryb życia v nunkcis tak eksploatowanym 
konspiracyjnie jak Sucha, bardzo duża zaangażowanie ^zieci 

nracy podziemia , śmieró męża i próby niemi ckie odebrania 
domu na osiedlenie w nim Niemców przyczyniły sig do paraliżu 
przy jej chorobie nadoisnieniowr-1. mimo nodl czenia, nie w,«tała 
już z łóżka. Dom i punkt kontaktowy nrowadziła według jel wskaza! 
najmłodsza córka Jadwiga. Zmarła na ponowny wyle™ krwi do mózgu 
w sierpniu 1747r. w wieku 5ł lat.
■’a podstawie relacji córki Stanisławy z 2 8.^111 1778r.
onracowałe

/ - / Adela. Korczyńska
5 wrzesień 1778r.
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Relacja o nieżyjącej /zmarłe#/ uczestniczce Ruchu Onoru

Antonina i r o d o w i c a z d. Kulig

I* Dane osobiste
1. Antonina irodoyricz z d* Kulig
2. pseudonimu nie nosiadała
3. imiona rodziców, zawiako pan* matki *

Win centy i Maria z d* Malczewska
4. uroda* w 1894 r. /?/ zmarła 19*08*1947 r* w Suchej k. żywca 

/obecnie Sucha leskidzka/ na wylew krwi do móz ju w wieku 53 lat
5. data przystąpienia do konspiracji w Krakowie - rok 1941 /?/ 

w RGO przy ul* Kanoniczej. Zwierzchniczką była p. Zazulowa^
v Pracowały również : K. Ku.ini ? rzewska, Jadwiga Kotewka, J* Wik
i/tor, Zofia Kowalska, Adelajda 3em ob. Rzegocińska. Pracowała 
i/w trójkach podziemnych jako *ączniczka. Na czele a*u4by łącz
nościowej stała Adelajda Bem.'

6. Znane nazwiska d-edw. Przypominam sobie tylko pseudonimy*
fJa terenie Okręgu rakowa kiego Komendantką była "Kinga", ko
mendantem "Zygmunt" i pkk "Marcin"

/-/ Stanisława Flieger

Zn zgodność :
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^noranienia o Matae

Liiiaia bardzo dobrą Matkę. Wszystkie radości i troski przeżywała 
razem z nami, trojgiem rodzeństwa#
Z nastaniem okupacji hitlerowskiej uleciały radości, przyszły same 
troski, choroba, a później śmierć Ojca, dookoła smutek i nieszczę
ścia*
Zatroskana ł ze łzami w oczach mofriała "Oj wy moje dzieci, prze* 
waszą pracę w konspiracji wepchniecie mnie wcześniej do grobu", ale 
nigdy nie powiedziała "nie idźcie". Chciała naa chyba uczulić przez 
wzgłąd na miłość do Niej na jeszcze większą uwagę nrzed ewentualną 
wpadką* Zawsze pomagała, doradziła i razem z nami na swój sposób 
uczestniczyła w akcji konspiracyjnej. Ale nie my sami zajęliśmy Jej 
serce. Każdemu potrzebującemu służyła pomocą i taki klimat stworzy
ła w rodzinie. Jej "palcówką" posługiwały się kobiety w wieku od 10 
do 50 lat, które przedostawszy się z Gubernii musiały poruszać się 
po kląsku. Podobnie z "palcówki" Ojca /Franciszek/ i brata /Antonie
go/ korzystali mężczyźni, gdy z umówionym hasłe* zgłaszali się do 
naszego domu*
Palcówkę była wówczas jedyny* miarodajny* dowodem osobisty* dla Po
laków zamieszkałych na terenach wcielonych do Rzeszy*
W domu naszym dzięki Mamią znalazło miejsce albo przejściowa schro
nienia wiele osób, które uciekając przed mściwy* wrogiem musiały amie- 
niać ubrania, uczesania i w ogóle swą powierzchowność* Wyspani i posi
leni wyruszali w dalszą drogę do Rzeszy lub do Gubernii, zależnie od 
tego, czy wracali, c»y wyruszali do akcji#
3ardzo często, gdy robiło się "gorąco", a trzeba był© wyczekać na 
odpowiedni moment, Matkę ukrywała te osoby na strychu nad werandą, 
dokąd wejście było bardzo dobrze zamaskowane*
Wykorzystując znajomość dobrych ludzi pomagała osobo* bez dokumen
tów uciekać z terenu Rzeszy do G.Gubernii* Do nich należeli zagroże
ni aresztowaniem przez Gestapo uciekinierzy z przymusowych robót w 
TTiemczech, a nawet tacy, którym udało się zbiee z obozu* U Mamy mo
jej znaleźli opiekę, pożywienie i słowa pociechy#
W odpowiednim bezpiecznym momencie przerzucano te osoby przez "zielo, 
ną granicę" albo pociągiem w przebraniu kolejarskimw kierunku na Kra
ków lub 2a><opana. Wielce pomocni w tym byli pracujący na kolei mój 
Ojciec Franciszek 3rodowicz, a po Jego śmierci mój wuj Stefan Kulfcg
i inni kolejarze, koledzy Ojca*
Najbardziej ryzykowne były przeprawy przez rzekę Skawę, która była6
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gmnicą naturalną. Tu należą*© być zorientowanym, co w danej chwili 
robićj celnicy, czy Jest zrdans, czy przebywają w budynku, albo odby
wają patrol w terenie* Nierozważny krok końfzył się serią z karabinu 
maszynowego. Ten sposób przerzutów organizował najczęściej brat An
toni irodowicz* Osobami, którym udało się przedostać do 0.0. opieko
wali się już inni ludzie* Tam wyrabiano im dokumemty t.zw. Kennkartę* 
Wiele z nich znalazło schronienie w majątku śr Stefana Ziobrowskiego 
w Jorku Fałęckim k/Krakowa* w Solwaju i innych zakładach, gdzie sieć 
konspiracyjna objęła również stanowiska kierownicze, piastowane przez 
Polaków*
Najciężej przeżywała soja Mama chwile, gdy słuchaliśmy komunikatów 
radiowych nadawanych z Anglii, a Ona z obawą o nas nasłuchiwała każ
dego ujadania psa, czy przyjazne, czy nieprzyjazne, aby na czas os- 
trzee i zdążyć schować radio nod podłogą* Za schwytanie przy słucha
niu radia droził obóm w Oświęcimiu. Mimo to zasłyszane przez nas wia
domości opowiadała innym. Jeszcze dziś widzę dej płonące policzki 
na radosną wiado.mość o zdobyciu przez Polaków MOnte Cassino, albo 
oczy pełne łez po tragicznej śmierci jgen. Sikorskiego*
Na pamiątkę przechowuję napisany przez Mamę na bibułce program nadawa
nia w tym^csasie audycji dla Polaków*
Naszego domu nie ominęła groźba wysiedlenia* Pamiętam "Ortsbauero- 
ftffeprer" upodobał sobie nasz dom i chciał go zająć. Ody składał bar
dzo brutalną wizytę, od walenia laską w okno poczynając, a na wylicza
niu sprzętu i wyposażenia do pozostawienia mu, kdńcząc*
Mama przypłaciła to spotkanie paraliże*, gdyż od dłuższego czasu 
cierpiała na chorobę nadciśnieniową. Do obawy o dom i nasze bezpie
czeństwo dołączył się lęk o tych, którzy mogą Jeszcze z Jej pomocy 
w przyszłości skorzystać* Dzięki zabiegom brata Antoniego, dom zos
tał przejęty przez Nadleśnictwo, gdzie pracował, tak, że rodzina 
mieszkała w nim nadal*
Ale Mama nie wróciła do poprzednich sił, trochę nodleczona mogła już 
tylko z łóżka wydawać dyspozycjo, których wykonywatwo z powodzeniem 
przejęła moja młodsza siostra Jadwiga*
Wiele Jeszcze ludzi przewinęło się do końca wojny przez nasz dom*
Ci co przeżyli wracali, ay w podzięce ucałować ręce pani Antoniny, 
t*j. mojej Mamy*

-  2 -
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Zmarła w stosunkowo młodym wieku, w sierpniu 1947 r» mając 53
i lata, na wylew krwi do mózgu*
Za trumną szło wielu, którzy od Niej pomocyio©ciechy doznali* A i 
obecnie, gdy przejazdom odwiedzą wspólną mogiłę Rodziców, niejdna 
z pamiętających Ją osób przystania, by odmówić w skupieniu "Zdro- 
waókę"*

Stanisława Flieger ^ 
z d* 3rodowicz 
pseud* "Krystyna"
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