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Relacja dla Archiwum W S K
i,

I. G U T  Bronisława
od 1954 r R Y C H L I K  Bronisława

epseudonim w okrąsie okupacji hitlerowskiej - ffB R 0 N K A!l 
ur. dn. 27.08.1923 w Bochni
rodzice: Maria Rajca i Jan Gut - ojciec- wieloletni działacz

spółdzielczości "Społem"
mieszkam: 71-246 Szczecin,

II. Do czasu wybuchu wojny byłam uczennicą Gimnazjum Ogólnokształ
cącego w Bochni. W szkole podstawowej i średniej należałam do 
PCK oraz od 1934 r. do ZHP. W gimnazjum byłam drużynową - w mie
siącach czerwcu i lipcu 1939 odbyłam kurs instruktorski w ośfodku 
szkoleniowym na Buczu /k.Skoczowa}* i uzyskałam stopień instruktora 
Z.H.P.

III. Pierwsze bomby z samolotów niemieckich spadły na Bochnię dn. 
1.9.1939 o godz.6p0. Natychmiast przystąpiono do przekształcania 
szpitala powiatowego w szpital wojenny, gdzie leczono osoby 
poszkodowane w czasie bombardowania, oraz w miarę posuwania się 
frontu - żołnierzy. Wielu z nich umierało od ran, liczni po 
amroutacjach okaleczeni wracali do rodzin. Komendantem szpitala 
był dr Roman TUNM, personel lekarski stanowili miejscowi lekarze 
oraz siostry zakonne, a czynności pomocnicze wykonywała grupa 
ochotników takich jak ja przeszkolonych w harcerstwie. Mama moja 
zajęła się organizowaniem zbiórki pościeli, bielizny oraz owoców 
i warzyw na potrzeby szpitala. W naszym szoit^lu ranni żołnierze 
pozostawali do grudnia 1939 roku. W okresie pracy w szpitalu 
zostałam aresztowana przez gestapo - gdy w harcerskim mundurku
z ładunkiem polskich książek szłam na nocny dyżur, lecz wskutek 
interwencji dr TUNI po kilkudziesięciu godzinach uwolniona, dzięki 
czemu uniknęłam deportacji do obozu koncentracyjnego.

IV. Po zakończeniu pracy w szpitalu przeniosłam się do Powiatowego 
Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, który w tym czasie prowadził 
akcję poszukiwania rodzin, a następnie organizował pomoc dla 
Polaków przesiedlanych z terenów wcielanych do III Rzeszy. 
Organizacja P,C,K, została później przekształcona w Radę Główną 
Opiekuńczą z siedzibą w Krakowie.
Cpły okres okupacji hitlerowskiej spędziłam w Bochni pracując 
w R.G.O. aż do wyzwolenia w dniu 17 stycznia 1945. W tym czasie 
brałam udział w tajnym nauczaniu w podwójnej roli - jako uczen
nica, która kontynuowała program dalszych klas gimnazjum i liceum 
oraz jako osoba "koordynująca" rotację podręczników szkolnych 
niezbędnych w tajnym nauczaniu. 4
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Do organizacji konspiracyjnej wstąpiłam wiosną 1940, złożyłam 
przysięgę na ręce mojej byłej drużynowej z ZHP Krystyny Kossowskiej. 
Zadania jakie mi zlecono to początkowo przepisywania, powielanie 
i kolportowanie prasy podziemnej do wyznaczonych punktów na terenie 
oowiatu bocheńskiego, ootem rozszerzono te obowiązki na organizowanie 
zaopatrzenia w leki i materiały opatrunkowe dla oddziałów oarty- 
zanckich działających w naszym powiecie.
W okresie od lata 1945 do końca 1950 studiowałam na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach i uzyskałam stopień 
naukowy inżyniera chemika, magistra nauk technicznych. W tym 
czasie byłam również drużynową ZHP w szkole podstawowej w Gliwicach 
i aktywnym członkiem "Bratniaka" na Uczelni.
Po wyjściu zamąż przeprowadziłam się do Szczecina, założyłam 
rodzinę, wychowałam dwoje dzieci, pracowałam zarobkowo w przemyśle, 
a następnie w instytucie naukowym, z którego przeszłam na emeryturę 
w 1984 roku.
Prace społeczne w tym okresie to: udział w Komitetach Rodzicielskich 
w szkole oodstawowej nr. 46 oraz liceum nr.2 w Szczecinie, w społe^cz 
nych Komitetach Osiedlowych, w Zarządzie Stowarzyszenia Inżnynierów 
i techników Przemysłu Chemicznego.
Obecnie jestem aktywnym członkiem Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej - koło Centrum oraz członkiem Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów w Szczecinie.

Szczecim, dnia 15 października 1998

5



6



m e m o r i a ł
Generał Mo.rii Wittek

Ió2
Toruń 25.XI 1998 r.

Szanowna Pani 

Bronisława Rychlik 

7 1-246 S z c zeci n

.Szanowna Pani !

Serdecznie dziękujemy za relację o służbie konspiracyjnej, 

którą otrzymaliśmy za pośrednictwem p. Danuty Szyksznian. 

Prosimy o uzupełnienie in-formac j i o dokładniejszy opis Pani 

działalności w okresie okupacji. Jeżeli znane są Pani z Bochni 

lub terenu Okręgu Kraków nazwiska i losy koleżanek z konspiracji 

lub ich adresy, bardzo będziemy wdzięczni za wszelkie 

i nformac je.

W załączeniu przesyłam materiały informacyjne, które 

przybliżą Pani naszą działalność.

Z wyrazami szacunku

Załączniki:

- komunikaty nr 1, 6, inf. wydawnicza, ulotka o Fundacji

7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23




