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Bonin Eugeniusz 
86-163 Lipinki 
Koło War lub ia- 
tel« 27

Ż_Y_C_I__0_R_ _Y__S

Ja Eugeniusz Bonin s. Apolinarego i Klary z domu Kwaśniewska 
ur.się 10.6.1928 roku w Bydgoszczy.

Od 1938 roku do chwili obecnej mieszkam w Lipinkach.
Wiosną 1943 roku zostałem zaprzysiężony przez Komendanta placówki 
A.K. Lipinki sierżanta Józefa Piechockiego i przybrałem ps.Mały 
Gen". Ja młodociany pełniłem funkcję łącznika oddz.A.K."Świerki", 
którego dowódcą był por.Alojzy Bruski ps."Grab". Przewoziłem 
wraz z towarami na zaopatrzenie naszego sklepu z Bydgoszczy, 
z punktu "Grota" , róg ul.Chocimskiej i Gdańskiej od Stanisława 
Gachowskiego ps."Biały" naboje i granaty. Przewoziłem też meldunki 
z placówki Lipinki do punktu kontaktowego u sierżanta "Papugi" 
w Bydgoszczy róg Kycerskiej i Zygm. Augusta oraz na punkt przy 
ul.Dworcowej (zwany Katakumby) doppor. "Marka" (skąd zabierałem 
różne materiały ukryte w paczkach z tytoniem), który w II-gim 
półroczu 1944 roku był zastępcą d—cy zgrupowania partyzanckiego 

A.K. w Lipinkach. Poza tym przewoziłem z Bydgoszczy ludzi do od
działu, również polecono mi obserwację pociągów na linii kolejowej 
Bydgoszcz - Tczew oraz obserwację policji niemieckiej.
Brat mój Marian ps."Grys" pełnił przez pewien czas w placówce 
funkcję szefa wywiadu. Nasz dom rodzinny spełniał ważną rolę 
jako punkt bazy partyzanckiej. Ponieważ mieliśmy sklep spożywczy, 
więc przysyłano na nasz adres (rzekomo z hurtowni towarów spożyw
czych F-my Behrendt Bydgoszcz, ul.Gdańska) skrzynie z towarami s ]&*... 
żywczymi, w których zamiast towarów był proch, amunicja oraz środki 
sąnitarne.Poza tym przywieziono z Bydgoszczy niby do naszego sklepu 
pełen samochód beczek z piwem, w których znajdował się proch i inne 
materiały.Beczki te zostały wyładowane w lesie przez ludzi z nasze
go oddziału, samochód ten eskortował z Bydgoszczy p. por. "Majtek" 
wraz z jedną łączniczką. Pracująca w Urzędzie Gminnym w Przewodniku 
Pani Bogdańska kradła Niemcom karty żywnościowe, które dostarczała 
poi*. Grabowi. Karty te por. Grab przynosił do nas; całe zaopatrze
nie oddziału w żywność, papierosy i inne towary było odbierane 
bezpośrednio przez partyzantów od nas lub było dostarczane przez 
Piechockiego lub mojego Wujka Czesława Kwaśniewskiego zamieszkałego 
w Starej Hucie do oddziału. W naszym domu przebywała Niemka, 
pochodzenia polskiego Anna Bunge z Berlina, z którą to i jej mężem
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Alfredem kontaktował się u nas por. Grab i p.por. Marek. 
Prowadziła Ona w Berlinie dla naszego oddziału wywiad odnośnie 
produkcji dla potrzeb wojska w małych zakładach w Berlinie.
Dane przekazane przez Nią Grabowi były bardzo dokładnś - zawie
rały one adres zakładu, co produkuje i ile ludzi w nim pracuje. 
Mąż Anny Bunge dostarczył por. Grabowi lornetkę i irme rzeczy. 
Mąż Anny Bunge był przed wojną więziony w Gestapo przez 6 m-cy 
za przynależność do jakiejś organizacji. Anna '"'unge przywiozła 
z Berlina do nas żydówkę Lottę Konrad z synkiem Rudim, która 
przebywała u nas przez pewien okres, lecz ze względu na niebez
pieczeństwo, jakie Jej groz-iło u nas ze względu na obecność 
u nas dużo obcych ludzi - przeniosła się do ”volksdeutschki" - 
kierowniczki poczty w Lipinkach, jako "bombenbeschadigte" 

f-' z Berlina, u której przebywała do 10.02.1945r.
Moja działalność w oddziale AK Świerki zakończyła się z chwilą 
wyzwolenia przez Armię Radziecka, w dniu 18.02.1945r.

Działalność mojej rodziny w ruchu epsrK wyzwoleńczym wiąże 
się już z rokiem 1918, kiedy to mój Ojciec Apolinary był człon
kiem P.O.W., a u nas na sali odbywały się ćwi czenia wojskowe, 
które prowadził Julian Gogolewski z Lipinek.

Za działalność moją w ruchu oporu w latach 1943-194-5 
i działalność zbowidowską mam następujące odznaczenia:
Krzyż Partyzancki - Leg.Nr 1579-82-8
Medal Zwycięstwa i Wolności - Leg.Nr 1024-83-14
Krzyż Armii Krajowej - Leg.Nr 36099
Medal Wojska - Leg.Nr 37967
Odznaka "Syn Pułku" - Leg. Nr 2088
Medal 40-lecia Polski Ludowej - Leg.Nr 281/292/84 m.

11.1988
(-) Bonin Eugeniusz
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Bonin Eugeniusz
86-163 Lipinki Koło Warlubia
tel. 21 /
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ja Eugeniusz Banin s. Apolinarego i Klary z domu Kwaśniewska 

ur.się 10.6.1928 reku w Bydgoszczy.
04 1938 reku de ehwili obecnej mieszka* w Lipinkach.

Wiosną 1943 roku zostałem zaprzysiężony przez Komendanta plaoówki 
A.K. Lipinki sierżanta Józefa Piechockiego i przybrałem ps.Mały 
Gen*. Ja młodociany pełniłem funkcję łącznika oddz.A.K."Świerki•, 
którego iowódeą był per.Alojzy Bruski ps."Grab". Przewoziłem 
wra* z towarami na zaopatrzenie naszego sklepu z Bydgoszczy, 
z punktu "Grota" , róg ul.Cheoimskiej i Gdańskiej od Stanisława 
Gaehowskiego ps."Biały" naboje i granaty. Przewoziłem też meldunki 
z plaoówki Lipinki de punktu kontaktowego u sierżanta "Papugi" 
w Bydgoszczy róg Rycerskiej i Zygm. Augusta oraz na punkt przy 
ul.Dworcowej (zwany Katakumby) do per. "Marka" (skąd zabierałem 
różne materiał* ukryte w paozkaoh z tytoniem), który w II-gim 
półreozu 1944 reku był zastępcą d-cy zgrupowania partyzanckiego 

A.K. w Lipinkach. Poza tym przewoziłem z Bydgoszczy ludzi de od
działu, również polecono mi obserwaoję pociągów na linii kolejowej 
Bydgeszoz - Tczew oraz t»b3erwację policji niemieokioj.
Brat mć| Marian ps."Grys" pełnił przez pewien ozas w placówce 
funkcję szefa wywiadu. Nasz dem rodzinny spełniał ważną rolę 
jako punkt bazy partyzanckiej. Ponieważ mieliśagr sklep spożywczy, 
więc przysyłano na nasz adres (rzekome z hurtowni towarów spożyw
czych F—mv Behrendt Bydgoszcz, ul.Gdańska) skrzynie z towarami sf» ; 
żywozymi, w których zamiast towarów był proch, amunicja oraz środki 
sąnitarne.Poza tym przywieziono z Bydgoszczy niby do naszego sklepu 
pełen samochód beczek z piwem, w których znajdował się prooh i inne 
materiały.Beczki te zostały wyładowane w losie przez ludzi z nasze
go oddziału, samoohód ten eskortował z Bydgoszczy p.per. "MaJrek" 
wraz z jedną łączniczką. Pracująca w Urzędzie Gminnym w Przewodniku 
Pani Bogdańska kradła Nieroocm karty żywnościowe, które dostarczała 
po#. Grabowi. Karty te por. Grab przynosił do nas; całe zaopatrze
nie oddziała w żywność, papierosy i inne towary było odbierane 
bezpośrednio przes partyzantów od nas lub było dostarczane przes 
Pleohoekiege lub mojego Wujka Czesława Kwaśniewskiego zamieszkałego 
w Starej Hucie do oddziału, w naszym domu przebywała Niemka, 
pochodzenia polskiego Anna Bunge z Berlina, z którą te 1 jej mężem
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Alfredem kontaktował się u nas por, drab i p.por. Marok. 
Prowadziła Ona w Borlinio dla naszego oddziału wywiad odnośnie 
produkcji dla potrzeb wojska w małyeh zakładach w Borlinio.
Dano przekazane przez Kią Grabowi były bardzo dokładni - zawie
rały one adres zakładu, eo produkuje i ile ludzi w ni® pracuje. 
Mąż Anny Bunge dostarczył per. Grabowi lornetkę i inne rzeozy. 
Mąt Anny Bunge był przed wojną więziony w Gestapo przez 6 m-oy 
za przynależność do jakiejś organizacji. Anna Bunge przywiozła 
z Berlina do nas żydówkę Lottę Konrad * synkiem Rud im, która 
przebywała u nas przez pewien okres, lecz ze względu na niebez
pieczeństwo, jakie Jej groz-iłe u nas ze względu na obecność
u nas duże obcych ludzi - przeniosła się do ”velksdeutsehkl” -ilkierowniczki poozty w Lipinkach, jako "bombenbesohadigte" 
z Berlina, u której przebywała de 10.02.1945r.
Moja działalność w oddziale AK Świerki zakończyła się z chwilą 
wyzwolenia przes Armię Radziecką w dniu 18.02.1945r.

Działalność mojej rodziny w ruchu spam wyzwoleńczym wiąże 
się już a rekiem 1918, kiedy te mój Ojciec Apolinary był człon
kiem P.O.W., a u nas na sali odbywały się ćwi ozenia wojskowe, 
które prowadził Julian Gogolewski z Lipinek.

Za działalność moją w ruohu oporu w lataoh 1943-1945 
i działalność zbowidowską mam następujące odznaczenia:
Krzyż Partyzancki - Leg.Nr 1579-82-8
Medal Zwycięstwa i wolności - Leg.Nr 1024-83-14
Krzyż Armii Krajowej - Leg.Nr 36099
Medal wojska - Leg.Nr 37967
Odznaka "Syn pułku* - Leg. Nr 2088
Medal 40-lecia Polski Ludowej - Leg.Nr 281/292/84 m.

11.1988 (-) Benin Eugeniusz
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Moje wspomnienia z lat okupacji, okresu zmagań i walki z ofen>5â em

Nazywam się Aigeniusz Bonin, urodziłem się w Bydgoszczy w 1928r* Od 
1938r. mieszkam vj Lipinkach /były powiat Święcie/, wsi położonej wśród 
lasów 15 km na zachód od Warlubia,. wsi o 167 numerach zamieszkałej 
w 100^ przez ludność tu urodzoną. Około Tr-a ludności stanowili Niemcy 
też tu urodzeni* Przez okres okupacji nikt z polskiej ludności zamiesz
kałej tu nie został ani wywłaszczony ani wysiedlony, gdyż miejscowi 
Niemcy nie chcieli nikogo wywłaszczyć, a z innych ter nów nie było
chętnych, Pozatem, to że nikogo Isieracy nie wywłaszczyli było teżftzasługą ówczesnego wójta w latach 1939-1945 Krugera, który był prze
ciwny wywłaszczaniu miejscowych Kolaków, Zalążki ruchu or>oru w sto
sunku do okupanta były widoczne już w 1939 roku w formie niestosowania 
się w pełni do niemieckich zarządzeń i jak to później nazwano cichym 
sabotażem, byli tacy obywatele, którzy podkreślili swoją polskoó' 
wobec Niemców* , t
W sklepie moich rodziców w czasie okupacji wisiał obrazek ł atki Boskiej 
Częstochowskiej, Pomimo nalegań ze strony Niemców żeby go zdjąć, prze
trwał na swoim miejscu do chwili wyzwolenia,
W roku 1940 zawiązał się na ,tyzn terenie organizacja ZWZ, założycielem 
jej byłp.por. Henryk Szymanowicz pseudonim̂ Ilarek* z Bydgoszczy i mój- 
brat arian pseudonim ,!Grys". Do 1935 roku Henryk Szymanowie z miesz
kał w Bydgoszczy, w tym samym domu co moja rodzina przy ulicy 
Gdańskiej 115. tf 1939 roku prze : pewien Okres ukrywał się u nas w 
Lipinkach w obawie przed aresztowaniem przez Niemców.
Od tej chwili bardzo często przebywał u rtas, szczególnie w tyra czasie - 
kiedy przez pewien okres w placówce Lipinki brat mój.i arian pełnił 
funkcję szefa wywiadu.
. drugim półroczu 1944 roku poar# arek pełnił funkcja zast- >cy d-cy
zgrupowania partyzanckiego AK "Świerki" w Borach Tucholsl-ich.
*  'ierwszyrn zajrzy.u i „ionym nn terenie Lij inek został Józef iechocki
pseudonim "Borowiak" sierżant rezerwy, który został Komendantem
tej placówki, a którego l iemcy nazywali polskim "Królem;l.
W 1942 roku powstaje na naszym terenie oddział AK "Świerki". W 1943r.
zostałem zaprzysiężony przez k-na placówki AK L̂ipinki, Józefa Piecho- „t yrutyfert, 5 / ^ *  ,^/a
clciego i przybrałem pseudonim 'J&iadłAbe*. Jako młodociany pełntfłem 
funkcję łącznika oddziału AK "Świerki"", którego dowódca był nor.
Alojzy Bruski pseud* "Grab". Z polecenia por,.Graba lub riechockiego

O* *1 tźy
^przewoziłem z placówki Lipinki meldunki do punktu kontaktowego miesz
czącego się u sierżanta "Papugi" w Bydgoszczy róg ul. Rycerskiej i 
Zygmunta Augusta oraz na punkt przy ul. Dworcowej Yisja* visDyr. pxp
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/ zwany '̂ Katakumby/ do ppor.^Markal Od ppor#l('xrkaH zabierałem różne 
materiały ukryte w paczkach z tytoniem oraz zaszyfrowaną korespon
dencję pisaną na bibułce od papierosów, ukrytą w pudełkp od zapałek 
lub w zaszywce rozporka moich spodni. Przewoziłem również w kartonach 
z tytoniem naboje i granaty, z punktu "Grota" róg ulicy Chocimskiej i 
Gdańskiej od Stanisława Cackowskiego pseud* !i.Biały% Kilkakrotnie 
przewoziłem z Bydgoszczy ludzi* do oddziału w Lipinkach, którzy byli 
spaleni i musieli przejść do lasu.
Por, Gir ab" lub i e chocki zlecali obserwację pociągów na linii il
Bydgoszcz - Tczev;, celem obserwacji było notowanie zn̂ tów ropoznaw- 
czych na sprzęcie wojskowym, jaki sprzęt i ile tego było.
Takie s,me obserwacje były dokonywane stale na stacji Laskowice 
przez kolejarza tj, Piechockiego brata Franciszka i jego ludzi.
Po dokonaniu zrzutu Polsko-Radzieckiego oddziału, którego _
d-cą był por, Kazimierz /aluk pseud, "Żelazny” tdowódca zgrupowania 
ł,3wierki(l podjął z nim ścisłą współpracę. Obecnie materiały wywia
dowcze nie'musiały być nadal przewożone do Bydgoszczy celem 
przekazania ich5dalej, gdyż były przekazywane do Londynu przez 
Moskwę przez radiostację t/aluk̂ -a,
Masz dom rodzinny spełniał ważną rolę jako punkt baąy partyzanckiej 
do chwili wyzwolenia w 1945 roku Ponieważ mieliwny sklep spożywczy, 
więc przysyłano na nasz adres koleją skrzynie z towarami spożywczymi 
/rzekomo z Hurtowni F-ray Behredt z Bydgoszczy ul, Gda.ska obecnie 
1-I'aja, .gdzie dziś mieści si PKO/, Skrzynie te przesłano z Bydgoszczy 
jako bagaż do stacji .arlubie eskortował Andrzej Adamski pseud, 
"Tolek". Już w trakcie ich przeładunku do magazynu na stacji 
Warlubie z jednej skrzyni zaczął się sypać proch. Po te skrzynie ^  
stację Warlubie posłała moja ciocia Genowefa Cukras swoją furmankę,
,na stacji te skrzynie na wóz załadowali kolejarze polscy, którzy 
wiedzieli, że z jednej sypie się proch. Po zajechaniu tego wozu 
przed nasz dom przy zładunku tych skrzyń ponownie sypał się proch 
z jednej skrzyni, którą miąłem na ręcach, była ona dos/ć ciężka i 
nie mogłem jej odwrócić, w tej chwili podszedł miejscowy kowal 
Ob, Kolus Franciszek, który odebrał mi t: skrzynię, zaniósł do domu. 
Na szczęście nik więcej nie szedł, a trzeba było szybko
ZKiHX5C<LtHHx zmnieść ten pro oh na drodze i sklepie i nie zostawić 
żadnego śladu, .Po paru dniach wspomniane skrzynie zostały inną 
furmanką przewiezione przez Piechockiego do oddziału w le&ie.
Pewnej niedzieli przywieziono z Bydgoszczy pełen samochód beczek z 

■„ piwftm, , . •
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3a®tochód ten eskortowa^sam podpor* Harek z którąś z łączniczek, po 
11 kcyjnym wyładowaniu paru beczek u nas w do? nu /tj# oarbeczek/ zos
tało składowanych ł z powrotom za-tadowanych/ zostały zawiezione do 
0(JCziz< >u w lesic.
. beczkach tych znajdowt sic proch, a&nmięja i lekarstwa, tylko chyba 
w dwóch beczkach było faktycznie piwo, w wii kszóści zaona^^enie 
oddziału w żywność i wyroby tytoniom pochodziło z naszego sklepu, 
Dc-iimo :,e rszystko było na kart-dl, a wyglądało to- tak, raeujaca « 
czasie wojny w urzędzie gminy w rzewodniku pani Jadwiga >
zabierała pewne ilo-ci rSżnych kart i yw&e clonych, które dostarczałai U li- ̂  irałwoi Karty te por*. .Grab lub Piechocki dostarczali do nas, 
*-ywftośc od nas byłe zabierana bezpo rednio przez aartyzantów lub 
dostarczana furmanką przez ?ie chocki «go lub mojego wujka Czesława 
vwaśniewskiego zam* w.Starej Kucie do oddziału J3raba*v 
Chleb dla oddziału wypiekał miejscowy piekarz Roman kissek, Chleb ten 
furmanka zabierał do oddziału Piechocki, „yplek chleba dla oddziału• - I" '
przez r>. Oucr.ka zoili echano ze wzglądów bezpiecze; sta i zaczęto wypi 
nocą we własnej piekarni w Lesie w rejonie Leśniczówki Mowa Huta. 
ozater chleb był również dostarczany partyzantom przez p* Cieślików, 
'rzy mieszkali w Leśniczówce Dębowe* Kąk4 do wypieką chle^a^d^

r uuabaru$wa pjrT&ez. saprzy uycn. Kiorzy obsługiwali

- /  - ?

partyzantów /była dostarczana przez zaor." •.oEtych, którzy < *
I SyWft- 7' 1 ■ ■. 1 : *

o■U
eroniu 1944 roku koło zabudowań nłyna został zastrzelony zatrudnień 
liffl młynarz Leśni ak Hieczysław z Lipinek za współpracę z partyza- 
[• pozaten dostarczało również mąkię z młyna z miejscowości *.̂ wiatki, 
*030 właścicielką była niemka Boipe* 

r" Hależy tu równik wspomnieć inne rodziny , które współpracowały z odrtz# - 
x>r. Prabn i ;to v.*r :-o.•’v va"-.v, ij.ak: 'ilgir ,\stv r .•̂ •'/dcz'’.- ;i .orr.i r/o, 

anikowski 3 roni sław z żona z Lipinek, Kwaśniewski Czesław z Soną 
z zdradzony przez slsoczka z grupy por# JKaluka i wywieziony do obozu 
w otulić ach, rodzina Gfuzowskich też aresztowana i wywieziona do KZ w 
3tutthafie i wiele innych rodzin. U, nas w domu przebyw ła niemka pol
skiego pochodzenia Anna Buagą z Berlina, która racowała z 
'naszym oddziałem, lej maż Alfred br-dąey w tym czasie w wojsku również 
współpracował z nami, był on prze:-"i’Ojną około pół roku wieziony w

t*>o f;d1 należał do jakiejś ontynacSonal i styczneJ organizacji# v uor* „CSrab Jak i podpor. irok cz;sto eie z ali u nas* wW U |4domu, a z Jej nr;Sera 2 razy kontaktował sî  „Orab, kiedy on przyjechał
/9nGO Hofc
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Praca /inny 3unge dla naszego oddziału polegała na tyra, że ona w 
—arii nie przenrtjwadzala wywiad adnoinie produkcji dla no trzeb armii 
w małych zakładach rzemieślniczych na terenie erlina* Palie jakie 
przekazywał a drabowi'* byłv birdzo dokładne, zawierały one dane na 
jakie.1 ulicy dany zakład się znajduje, jakie '5®st w ni® duże zatrud
nienie i co prorokuje* •
Anna zaangażowała do ws^łpraey byłych ćsłdrikw olonii w Berlinie.

■■'P • ■ •••■■. >o::r ' ' -,v \c , >drV;-ic Co
nów dostarczył wiadomości, źe policji wiadomo, te jakaó niemka blon
dyna współpracuje z partyzantami, ałic.ia posapła fałszyra tropem,
gdyż w ̂ rzewodniH; nr moczcie pracowała nienka t6ż blondyna, doy) ! &•której przysl:̂ no na urlom wypoczynkowy oficora JS, który nie wy’*rył * 
Ann* tvmczasea przefarbo.r^a sobie włosy na rude* Mąż Anny dostar-

yczvł w czasie dw^ch soefkań z .Prabeffi oaro sztuk broni krótkiej. ^rwonieją i lornetki* t>sane które były dostarczcie przez ^nńę były
przekazywane do Londynu* Oddział aluka do swej dyspozycji 2 worki
niemieckich pieniędzy, było ich około 1 miliona morek; i iestety były
toostmarki, za które nsożn? było tylko kupować mI terenach wschodnich*
U nas nie miały one żadnej wartości, trzeba je było najpierw w banku
wymienić na fifeich marki#•• Około' 70 ty;j* norek wymienił sój brat
Marian w bankach w Oructeiadzu, Bydgoszczy, Szczecinie, Parę set
tysięcy marek wymieniła Anna przy aoinocy byłych członków ' olonii w
Karlinie. 'Nieni dze te bardzo zasiliły oddział w .>aluka jak- i • -r aba,1
mogli oni od teąo czasu dysponować w razie potrzeby każdą suma gotówki
dla motrzeb swoich oddziałów* Pozatem Anna otrzytaywała diiżo nddo-
tdo 'ci tyczących lotnictwa od swojej siostry, która pracowała w
sztabie główny® lotnictwa w erlir.ie* rradniu 1°43 roku lub w
r>ierwsz (ćmią# 'A-Ar* Arr a przywiozła do nas z ‘Berlina
żydówkę Lotte Konrad z s iiki-era Kudim, która przebywała u jej raatki
Anny* Lotte Konrad przebywała w naszym domu przez kilka raiesi cy*
Ze wzglądów na niebezpieczeństwo jakie jej u nas groziło* ze wzglodu
na obecność dużo obcych łudzi przeniosła si~ do Volks do,1czki iero-nwniczki moczty w Lipinkach jako bombenboschadikte z Berlina u któr j 
miała nokójz kuehniąe a ta b?&ąc sima była rada, że któś z nią 
mieszka** v*rzebywała u taj niemki do 10*2.1945r»* Wyjechała do 
Berlina by połączyć sią z m?żera, który tara przebywał*
Ostatni raz Anna wyjechała z Lipinek do Berlina w ostatnich dniach 
•grudnia 134Ar* lub w pierwszych dniach stycznia 1945r* z tyra, ż» 
lała ? ?raz v.racać z mowrotoia, gdvg miała tu dzieci i 'natkr »

14



5 3

W styczniu 1945r. brat z aroszto;»any Szczecinie i zdążył
jeszcze •'jmie infersac^c przesłać co się z nilłfl3tałoi i® gestapo może 
sic *tia zainteresować# gdyż w śledztwie dowiedział si\ , źe był on |uż

- V̂ J /yi -Wa /lutsrwgwyiy»• wiadonio było tylko, że A«m podobno sir ukrywała w 
-arlinie do końca wo.lny* o wonnie chyba w 1949r, naoisała do maj 
siostry dwa listy, ale nie z Berlina i na tyc* korespondencja się 

*'• urwała. Ze wzglądu na okres stalinowski nie staraliśmy się, by ta 
Krystiana korespondencji trwała dłużej# N f Tak zakończyła si nasza działalność w ruchu onoru w styczniu 19A5r, 
wyzwolenia 1 odzyskania wolności* Nagród, za podkreślenie swej pols
kości, za trud, strach, poświęcenie i wspólną walkę przeciw okupacji 
odbierałi£oy Już w dniu wyzwolenia ie.2.19k5r*, kiedy rozpoczęły si 
aresztoysnia nas przez i$v:vD« Jednych wzięto tylko do Loskowie i do 

/"-■ ' 3wieeia, a t̂ ttu w ramach uznania i âcrotły ;>rse.iecl--ało się do
Syneburga i na Ural .skąd dane im było szcz. ..li,.i o wrócić do donu,

Lipinki, marzac 19r 3r#

Bonin Eugeniusz

r-
IkJ
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. p&je wsponniojila z lat olruoac ji « oloresu ziaaga' i walki z okur> 'jiMtem '
Ł .... 5 *  . ■ &  

/  * «• .. / •- .-• •«!. -w'Ł^ . J. * X. ■' <Jt. &  '■.-.* '■ i,. -..■- v J.i lt >-• r V '• ♦

1930r# m eazkam w Lipinkach /były powiat ...; wiccie/, wsi położonej wćród 
i 15 tei na z c -rrlw. i . ssl o 167 rasser-ach zamieszkałej

w 100 przez ludno; '' tu urodzor. « --toło i i luino-ci stanowili Memcj- 
.teź -tu ugodzeni* Przez okres okupacji nikt z nolakioj ludności zasties*- 
kałej tu nie został ani - wywłaszczony ani wysiedlony, gdyż miejscowi 
Kleocy nie chcieli nikogo wywłaszczyć, a z Innych tor nów nie było 
Clr tnych, r,oznte:2, to te nikogo "iorjcy nie wywłaszczyli było teł 
zasługą 'wczesnego v;ójta w latach 1939-1945 Prugera, który był nrzo- 
ciwijy wywłaszczaniu miejscowych Polaków# Zalążki ruchu onoru w sto
sunku do okupanta były widoczne już w 1939 roku w formie niestosowania 
si w pełni do niemieckich zarz»dze; i jak to pó alej nazwano cichym 

■- > o t " , i # i  ! . - t e le ,  k t ' r z y  -od;:?.* .2 i  sw o ja  o lsk a Jó

,obec I ien cV .,*

sklepie moich rodziców w czasie okupacji wisiał obrazek Patki >oskiej 
Szr:stocfcowskie j# ' omiiao n.ilegaf ze r.tror.y .ioac'w ?,eby fc> zojąć, prze- 
trwał na swoim aiejscu do chwili wyzwolenia*
W roku 1940 zawiązał sl'- na.tyn terenie organizacja 2 2, założycielem 
jej byłp#por# Henryk Szymanowicz nseudonim Marek z Bydgoszczy i mój

"rys”, Tb 19.35 roku Henryk Szymanowicz alosz- 
n saiaym donu co 130ja rodzina przy ulicy 
roku prze pewien oltre ukrywał Bi u nas w 
ned areszt ow:wiien orzez -iemców, ̂  
iz sto przebywał u nas, szczególnie w tyn czasie 
‘es w placówce'Lipinki brat m5^ * ari‘an T»«;łnii;

i- roku ppor# Karek ■nełnił funkcję zastf;pc] —c 
:i€go AK ‘‘Świerki0 w Borach Tucholskich#
:onyia na terenie Lipinek zastał Józef Piechocki 
sierżant rezerwy, który został Komendantem 
:o • ie ncy nazywali polskim ” rólen,r# 
ta naszyo* terenie oddział AK '̂ Świerki0# .. 1c-Anr.

\ '

brat arian p s ©ucioiijL ni
kał w ;;yd? oszczy, w t
Gdańsk~ ,■-- -s 11 n 1 o xo i i J# t - j..
Lipink:~<Ch W oLawie pr
Gid te *i chidli ‘bardzo 1
kiedy <A £>V A— r>ewiea oic
funkcj szexa' vr/.viadu
W drurin półroczu 194'

wania
wszyci zaorzysi ;;

pseudo;nim !, 3orowiakn w
tej plac Iwki, a które

1942 roku powstaje 3_ -i_ em zaprzysł zon
ckiego i orz
funkcj yi 4 V*fł ■
Alojzy i aaeud#
prze«o ry ■ «1 ' r J_,6 ' )X dv'3 li.
czacerr0 się

<2. ' * J$P\usta oraz

v,-i. >vl  ̂ i  : ■ ■ ‘-J ś . v i . W

ar* g<’■ , :-n i t ar# 5
luir>.UiU Qn%&K%&we&x> rale
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/zwany Katakumby/ do ppor, Karka* Od ppor. Marka zabierałaś 
materiał'. ' r-'-- acz:■ ic?: z t-rtonien oraz za3zyfro;•anr ->resr •'»•* 
dencję pisaną na bibułce od papierosów, ukrytą w pudełku od zapałek 
lub w zaszywce rozporka moich spodni. Przei i również w kartonach
z tytoniem naboje i granaty z punktu "Grota" róg ulicy Chocimskiej i 
’Gdańskiej od Stanisława Gackowskiego pseud. 'iBiały** Kilkakrotnie 
przewoziłem z Bydgosźczy ludzu do oddziału w I-i inkach, którzy byli 
spaleni i musieli r̂zejśr' do lasu,
"er. Grab lub iechocki zlecali-obserwację pociągów na linii 
Bydgoszcz - Tczew, celem obserwacji było notowani* znattw ropoznaw~ 
czych na sprzęcie wojskowym, jaki smrz.t i ile tego było.
Takie s me obserwacje były dokonywane stale na stacji Lacko wice 
■grzmi kolejarza ti. Piechockiego brata Franciszka i jego ludzi.
o dokona iu zrzutu ’' o Isko-Ftudzi e c ki ego oddziału, którego ifaoraDc 
d-cą był por. Kazimierz .aluk pseud. "Śełazny’'-dowódca Zgrupowania 
"Świerki11 podjął z nim ścisłą ws c-. Gbecni- ' y wywia
dowcze nie mCusiały śbyć nadal przewożone do Bydgoszczy celem 
przekazania ich*dalej, 'gdyż były'przekazywane do Lóndynu nrżez 
oskwc. arzez radiostację aluksa.
Hasz dom rodzinny spełniał ważną role jako punkt bazy partyzanę Kiej 
do chwili wyzwolenia w 19U5 roku ̂ onieważ mieliśmy sklep snożywczy, 
więc przysyłano na nasz adres koleją skrzynie z towarami s czytai 
/rzekomo z fhjrtowni ?-rr/ Behredt z Bydgoszczy ul. Gdaśska obecnie 
1- aja, ■ gdzie dziś mieści -si KO/. Skrzynie te rzesłnno z ’:./dgoszczy 
jako bagaż do stacji Warlubie eskortował &ndrxe3 Adamski psoud, •' 
•Tolek'*. Już w trakcie ich przeładunku do magazynu na stacji 
Warlubie z jednej skrzyni zaczął sir synać proch. "o te skrzynie na 
stacje arlubie posłała moja ciocia Genowefa Cukra3 swoja furmankę, 
na stacji te skrzynie na wóz załadowali kolejarze polscy, którzy 
wiedzieli, że z jednej sypie się.proch, 'o zajechaniu tego wozu 
przed nasz dom przy zładuhku tych skrzyń' ponownie syoał się proch 
z jednej skrzyni; którń i na r cach, -była ona d03 ć ci *ś«a i 
nie mogłem jej odwrócić, w tej chwili podszedł miejscowy kowal 
Ob, Kolus Franciszek, który odebrał mi t skrzyni?, • s1 ił do dosfu* 
Ha szczęście nik wi cej drogę nie szedł, a trzeba było szybko 
ZR±aśś>'tsiec zmieść ton >iroch na drodze i sklepie i nie zostawić 
żadnego ślaśu, «T o p.:ru -dniach •..fipo-mmiame skrzenie zostały inną 
furmanką przewiezione prżez Piechockiego' do oddziału w le^ie. 
r,cWej niedzieli irzywieziono z Bydgoszczy pełen samochód beczek z
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'amochód ten eskortował̂ aro riodpor, Tarek z którąś z łączniczek, po.
fikcyjnym wyładowaniu paru beczek u nas w domu /tj, parę beczek/ zos
tało zładow&nych i z powrotem załadowanych/ zostały zawiezione do 
oddziału w lesie,
iv beczkach tych znajdowli się proch, amunicja i lekarstwa, tylko chyba 
W dwóch beczkach było faktycznie piwo. W, większości zaonatrzenie 
oddziału w żywność i wyroby tytoniowe pochodziło z naszego sklepu, 
pomimo że wszystko było na kartki, a wyglądało to tak, racująca w 
czasie vo iny w urz ; ; ^niny w rzewouail;u i Jadwiga iiogdai-oka 
zabierała, pewne ilości różnych kart żywnościowych, które dostarczała 
por, Grabowi, Karty te por. Grab lub Piechocki dostarczali do nas. 
Żywność od nas była zabierana bezpośrednio przez partyzantów lub 
dostarczana furmanką przez Piechockiego lub mojego wujka Czesława 
Kwaśniewskiego -zam, w Starej Hucie do oddziału Graba,
Chleb dla oddziału wyoiekć;?. miejscowy piekarz Roman Gussek, Chleb ten 
furmanki zabierał do oddziału Piechocki, vyoiek chleba dla oddziału 
przez o, Gusska^zaniechano ze względów bezpieczeństa i zaczęto wypiekać 
nocą we własnej piekarni w Lesie w rejonie Leśniczówki Mowa Huta, 
Pozatem chleb był również dostarczany partyzantom przez r* Cieślików, 
którzy mieszkali w Leśniczówce Dębowe* I-ąki do wypieku Chleba, dlaV\J r*c tk 7 7*partyzantów była dostarczane przez zaprzysiężonych, którzy obsługiwali 
^sned^j- w młynie w : -p .co,,:o ci . . i 

ń sierpniu 1944 roku koło zabudowań młyna został zastrzelony zatrudnić 
w nim młynarz Leśniak Mieczysław z Lipinek za współpraoę z partyza
ntką, Pozatera dostarczano równiej siąkię ~z młyna z miejscowości Kwintkj 
którego właścicielką była niejaka Bohme,
ilależy tu również wspomnieć inne rodziny , które współpracowały z oddz, 
AK por. Graba i go wspomagały* . $ak: Gilginasty z Leśniczówki Borsukowo, 
Manikowski Bronisław z żoną z Lipinek, Kwaśniewski Czesław z żoną 
zdradzony przez skoczka z grupy por, W .luka i wywieziony do obozu 
w Potulićach, rodzina Guzowskich też aresztowana i wywieziona do KZ w 
Śtutthafie i wiele innych rodzin, U nas w domu przebyw ła niemka pol
skiego pochodzenia Anna Bunge z Berlina, która współpracowała z 
naszym oddziałem, jej maż \lfred będący w tym czasie w wojsku również 
współpracował*z nami, <był onprzeo wojną około pół roku więziony w* 
gestapo gdyż należał do jakiejś antynacjonalistycznej organizacji,
. or. Grab j ji< i podpor. Marek często się z Anną kontaktowali u nas w 
domu, a* z jej mężem 2 razy kontaktował sir Grab, kiedy on przyjechał 
do nas*

# 1 — ’f)
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Praca Anny Bunge dla naszego.oddziału polegała na tym, że ona w 
■Berlinie przeprowadzała wywiad odnośnie produkcji dla potrzeb armii 
w małych zakładach rzemieślniczych aa terenie Berlina# >ane Jałcie 
przekazywała Grabowi były bardzo dokładne, zawierały one dane na 
jakiej ulicy dany zakład się znajduje, jakie jest w niir> duże zatrud
nienie i co produkuje, ,
Anna zaangażowała do współpracy byłych członków olonii w Berlinie.
». każdyr* razie per. ur~b bardzo i.yaoi o cenił jej p r w  . u>od słuch telefo
nów dostarczył wiadoaości, że policji wiadomo, że jakaś aiemką blon
dyna współpracuje z partyzantami. Policja poszła fałszym tronem, 
gdyż w Przewodniku na poczcie pracowała niemka też blondyny, dotV!C'której przysłano na urlop wypoczynkowy oficera SS, który nie wyłarył . ̂  
Annji tymczasem przefarbowała sobie włosy na rude. I ąż Anny do star- 
czył w cz«sie dwóoh spotkań z drabem parę sztuk broni krótkiej, 
amunicja i lornetki. Dane które były dostarczane przez Annę były 
przekazywane do Londyr̂ i. Oddział aluKa ao swej dyspozycji ? worki 
niemieckich pieniędzy, było ich około i miliona marek., Niestety były 
to$stmarki, za które /nożna było tylko kupować na terenach wschodnich#
U nas nie miały one żadnej wartości, trzeba je było najpierw w banku 
-wymienić ńa reich markiz Około 70 tyś. marek wymienił mój brat 
Marian w bankach w Grudziądzu, Bydgoszczy, Szczecinie. Parę set 
tysięcy marek wymieniła Anna przy pomocy byłych' członków Polonii w 
Berlinie. Pieniądze te bardzo zasiliły oddział w Waluka jak i Graba, 
mogli oni od tego czasu dysponować w razie potrzeby każdą sumą gotówki 
dla potrzeb swoich oddziałów. Pozatem Anna otrzymywała dużo wido- 
mćK.ci tyczących lotnictwa od swojej siostry, która pracowała w 
sztabie głównym lotnictwa w Berlinie# 1 grudniu 19^3-roku lub w 
oierwszyć.' miesiącach 194';r« Anna przywiozła do nas z .Berlina 
żydówkę Lotte Konrad z synkiem Kudim, która przebywała u jej matki 
/inny# Lotte Konrad przebywała w naszym domu przez kilka miesięcy.
Ze względów na niebezpieczeństwo jakie jej u nas groziłot ze względu 
na obecność dużo obcych ludzi przeniosła S ir  do Volks deiczki >iero- 
wniczki poczty w Lipinkach jako bombenboschadikte z Berlina u kt'r j 
miała pokój z kuchnie-, a ta będąc s ma była rada, że któś z nią 
mieszka#. Przebywała u tej niepki do 10.2,1945r*. /yjechała do 
Berlina by połączyć się z mężem, który tam przebywał.
Ostatni raz Anna wyjechała z Lipinek do Berlina w ostatniph dniach 
grudnia 1944r* lub w pierwszych dniach stycznia 194$r. z tym, że . 
miała ' zaraz wracać z powrotem, gdyż ..liała tu dzieci i. matkę.

t
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. styczniu 1945r» brat mój został aresztowany W Szczecinie i zdążył 
ńes?:cze ■ i-.- ii..' jc j«. a' c :x z niflU ~t o i >e ~estano dożo
sic nią zainteresować, gdyż w śledztwie dowiedział się, że był on Już•»/ / 41 Śó ***'"**'linwmeweway. Wiadomo było tylko, że Anna podobno się ukrywała w 
Berlinie do końca wojny* Po wojnie chyba w 1949r* napisała do mej 
siostry dwa listy, ale nie z Berlina i na tym korespondencja się 
urwała. Ze względu na okres stalinowski nie staraliśmy się, by ta 
wymiana korespondencji trwała dłużej.
Tak zakończyła się nasza działalność w ruchu oporu w styczniu 1945r* 
wy z w olenia i odzyskania wolności* Ilagrodę za podkreślenie swej pols
kości, za trud, straoh, poświęcenie i wspólna walkę przeciw okupacji 
odbieraliśmy już w dniu wyzwolenia 1B*2*1945r., kiedy rozpoczęły się 
aresztowała nas przez IKWD. Jednych wzięto tylko do Laskowic i do 
owiecia, a paru w rabach uznania i nagrody przejechało się do 
Dyneburga i na Ural skąd dane im było szczęśliwie wrócić do domu*

JLpinki, marzec 1989r

iBonin Eugeniusz
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O ś w i a d c z e n i e . A

Ja Henryk Szymanowicz świadomy Odpowiedzialności za 
wprowadzenie władzy w błąd przez niegodne z prawdą zeznaJate , 
zapewniam,że znam osobiście Eugeniusz Bonina zamieszkanego w Li
pinkach powiat Swiecie i wiem, że tenże w czasie okupacji hitle
rowskiej w latach od 194-3 do czasu wyzwolenia przez Armię Radziecką 
należał na terenie gminy Lipinki do tajnej organizacji 0 Armii Km - 
jowej i jako młodociany był czynnym cz>ohkiem w flharakterze gońca 
pod pseudonimem " Ma>y Gen

0 powyższych faktach wiadomo mi stąd, że od 1942 roku 
s>uży>em w Armii Krajowej a od lipca 1044 roku jako podporucznik 
Al. pod pseudonimem " Marek " pełniłem funkcje zx?aExatx zastępcy 
dowódy oddziału partyzanckiego " Świerki ” w Borjtch Tuchiskich, 
którego dowódcą był poruczAik "Grab " - Alojzy Bruski* 
Oświadczenie składam na życzenie Eugeniusza Bonina

świadek i"* ' " '''v
Henryk Jan Szyman6wft.cz 
Bydgoszcz
Dowód osobisty BCW 745911 wystawiony praez KP.MO. Nowy Dwór Gdańsk
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O ś w i a d c z e n i e

Ja - snrysc Szymanowie* /członek 2B0W1D koła nr.5 w Bydgoszczy 
legitymacja 15347/By/ - świadomy odpowiedzialności za wprowadzenie 
organów władzy w błąd przez niezgodne z .rawdą zeznanie zapewniam, 
że znaiti osobiście ob.Sugeniusza Bonina syna Apolinarego i Klary z do
mu Kwaśniewska urodzonego 10 czerwca L920r.w Bydgoszczy,obecnie człon- 
.ka ZBOWiD i Ŝ Bft Ittlnk zamieszkałego w Lipinkach woj .bydgoskie
i wiem,iż tenże po zaprzysiężeniu przez ob.Józefa Piechockiego ps.nBo- 
rowiaka" - komendanta placówki Armii Krajowej w Lipinkach został 
wcielony w jej szeregi.Wówczas,jako młodociany pełnił funkcję gońca 
przyjmując pseudonim "Kały Gen”.Jesienin 1944 r.złe warunki atmosfe
ryczne a taki© nasilające się na terenie Borów Tucholskich akcje praa- 
ciwpartyzanckio,podejmowane przez, Igtfe Jagdkonando i ehmacht kornpli- 

£ kowały wykonywanie przyjętych na siebie zadań.Coraz cześciej właśnie 
podczas deszczu w przemoczonej odzieży trzeba było pokonywać odcinki 
leśnych dróg,narażając się równocześnie na zaskakująco legitymowania 
lub na :et rewizje osobiete,dokonywane przez patrole żandarmerii,a wy
wołujące etan napięcia ŝychiĉ iieg© albo wsfcraąeu nerwowego.

/ Te niew':tp'.iwie trudne i niebezpieczne warunki prac? tały się bez; o-
I średnią orzyczyną psychofizycznego wyczerpania,które zaważyło iż za
padł On na zapalenie płuc oraz bóle kręgosłupa,chorując przez okres 
okol ■ dwócl ,'iesi- ,-y. onadto wiem,że już po wyzwo’5en.i.u ob.'Cu/-eniuoz 
Bonin cierpiąc stale leczył swe okupacyjne schorzenia nerwicowa oraz 
kręgosłupa u różnych lekarzy.

0 powyższych faktach wiadomo mi stąd,że 
występując pod pseudonimem "Marek” od 1940 r.słu yłem w ZWZ pó niejszlJ 
Armii .rajowej .Jako pracownik Okręgu Pomorskiego AK zakładałem e pete 
osobiście współpracowałem z plaarówką w Lipinkach, Następnie od lipca 
1944r.do stycznia 1945r.w stopniu ppor.pełniłem funkcję zastępcy do
wódcy r.frupowania partyzanckiego G 200 "Świerki" w - arach Tucholski cu

Bydron:;cz,dnia 20 października 1980 r. - ~ ,Q
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