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Bronisław Bruski

©4-cl5 Y/arszawa

Warszawa,dnia 29*111.1976r

Szanowny Panie Kapitanie !

Jestem przekonany,że mój list będzie dis Pana wielki® zeskoczeniem.
LTo.iliwo,że po rtz pita-Ytzy uclj&zj p&n acje r.i.ssvirko.Piszę do ?ota b©-— — —— - ■■ - - • ■ —•• 
taa wielką prośbę.Żeby nie przedłużaj sprawy,odrazu przystąpię do rze
czy.

Urodziłem się 2o lipca 1919 roku czyli gdy wybuchła wojna miałeis 
lat,ais d© wojska nie zostałem wcielony ponieważ byłem studentem 

szkoły im.Bergera w Poznaniu.’// 1939 reku na zakończenie wakacji przyje
chałem do Bydgoszczy by wypoczęć po trudach kursu szybowcowego w Bez- 
miechowej.I tak wojna zastała mnie w 3ydgoszcz^.?ełniłem służbę w LOPP 
na Szwederowie.Niemiecka dywersja,spalenie kościoła przy ul.Leszczy^- 
skiego,łapanie dywersantów itd.Nadszedł wtorek czyli pierwszy dzień •ku-; 
pacji.potem pamiętna niedziela.Ta krwawa.Pierwsze masowe aresztowania 
i rozstrzeliwania.Głównym ©skarżonym m mojej rodzinie był Ojciec Józef, 
rozstrzelany lo listopada 1939 na dziddzińcu więziennym/wycinek prasy 
w załęczeniu/Po różnych perypetiach na polic ji,następnie w koszarach 
11 pal na wiosnę 194o roku rozpoczynam pracę w Łęgnowie.Tutaj poznaję 

y  Leszka Białego,studenta Politechniki Lwowskiej,człowieka o wybitnej in
teligencji i zdolnościach technicznych.Zawiązała się miedzy nami wiel
ka przy jaźń.Byliśmy prawie zawsze razem.’,’/ pracy,a nawet w dosu.Psznałea 

W  Leszka rodziców i rodzeństwo,a następnie Macieja Krzyżanowskiego.Bardzo 
^ często bywaliśmy u siebie.

Nie pamiętam dokładnie kiedy^w jakich okolicznościach Leszek oświad
czył mi,że potrzebuje współpracy do swej działalności konspiracyjnej* 
Wydaje mi się,że mogło to być podczas kolejnego zatargu z Nieacami.To 
wówczas mógł mi powiedzieć,że nie wystarcza się tylko odgrażać,ale trze-' 
ba działać.Z uwagi na moje przeżycia nie chciałem składać przed nikim 

ii żadnej przysięgi,bo nie miałem do nikogo^poza Leszkiem^pełnego zaufa nią,: 
Leszkowi,do którego udałem pełne zaufania,przyrzekłem pełną^solidarną 
współpracę.Pamiętam,że wysadziliśmy skrzynkę rozdzielczą na gmachu w Łę- 
gnowie,robiąc zwarcie na szynach zbiorczych.Przez kilka godzin cała śbdb 
dzielnica w Ładnowi? oozbawiona była energii elektryczne j.Błyskawiczna k

\ /  <7 . . .J kontrola nie wykryła przyczyn aw arii, chociaż byliśmy oskarżeni o umyś

lne spowodowanie zwarcia.Pamiętam również jak odcięliśmy jeden orzewćd 

sieci napowietrznej za pomocą której był zaopatrywany obóz niemiecki w

energię el*Spaliły się wówczas v.rszystkie silniki el.sterowane przekaź
nikami ciśnieniowymi,Szczęśliwie oskarżenie nie zostało skierowane na4
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nas.Takich małych sprawek było dużo.ICie chce nam przypisywać sp©w©dewa~ 
ais wybuchu całego gmachu w Łęgnowie tuż przy zbiorniku z nitr«glicery- 
ną.W gmachu ty® pracowaliśmy z Leszkiem prawie do momentu uruchomienia 
tzn wysadzenia.Z Leszkiem planowaliśmy kradzież materiałów wybuchowych 
z Zimnych Wód.Z Leszkiem planowaliśmy wspólne rozkręcanie szyn kolejo
wych. Wiem, że konsultował te sprawy z kierownictwem organizacji,skąd o 
9trzymał negatywhą ocenę pro je'ttu«.Ls3zkowi przekazywałem, wszystkie in- 

1/ formacje uzyskane przez moją siostrę Annę Kakińską,która pracowała jak© 
sprzątaczko, w szpitalu wojskowym /po zwolnieniu z gestapo/.

Opisując niektóre fakty z czasów okupacji chciałem Pasu Kapitanowi 
dowieść,że byłem najbliższym współpracownikiem Leszka.Z uwagi na ts,że 
Leszek Biały /Jakub/ podlegał Panu Kapitanowi / Pawłowi/dis tego proszę 
Pana Kaoitana © umieszczenie runie na liście uczestników Ruchu Oparu Pa-'Uł 'Ó ' ..... . * tna Inspektoratu.Fakty na które się',powołuję,uważam że potwierdzą siss- 

] / tra Leszka Pani mgr Maria Biała i Profesor dr.Maciej Krzyżanowski /zam. 
ul.2o Października 78c/3 Sl-8c5 Sopot/

Na zakończenie chciałbym Pana poinformować co mnie skłoniło,właśnie
teraz,wystąpić o umieszczenie mnie na liście Pańskiego Inspektoratu i

f ! uzyskane Karty Kombatanta.
Po wyzwoleniu Matka moja dostawała rsntę wdowią po rozstrzelanym ke- : 

lejarzu z tzw.starego portfela /początkowej 11© ^ł/mieś,a później 36o 
zł/mies/Sprawę mógł zmienić tylko ZBoWiD występując do Rady Ministrów
o ręntę specjalną £•!&-Matki/* Ale ZBoWiD powiaział /W-wie/że jeśli Ojciec1 
mój został rozstrzelany na podstawie wyroku sądowego to Matka nie może 
mieć z powodu śmierci Ojca żadnych specjalnych uprawnień!Ifa domiar złe
go skenfiskowano nam działkę budowlaną w Bydgoszczy i .•.podarowano ją 
zasłużonemu obywatelowi...miasta BydgoszczylEisałem w tej sprawie do
Pana Gierka,aby przestano nas prześladować i żeby nie zabierano naszego5

c o /dobytku,bo t© mamy pochodzi z ciężkiej pracy moich rodziców b.robotni
ków na obczyźnie.Jak Pan wie żyjemy z łaski na marginesie praw obywate
lskich i dletego asój list został bez odpowiedzi .Wiem, że mój list został-' 
przesłany do Bydgoszcz /Wydział spraw Wewnętrzynch/skąd przesłano list - 
do...bejmu»

Ostatnio ukazała się książka pt'Terror i zbrodnia^Bydgoszcz w której 
doe.W*Jastrzębski pisze na str.244,że mojemu Ojca udowodniono w sądzie*. 
...Oczywista bzdura,przecież hitlerowcy nikomu,zwłaszcza Polakowi^nic 
nie udawadniali,więc poce się teraz fałszywie oskarżać,w jakim celu ?

%Hapisałem 0 tym do posłów nu Bydgoszczy /list pozostał bez echa/ .ITapica-
łem również do Prokuratora Generalnego i do Ministra Sprawiedliwości.
Hapisałem też do Zarządu Okręgu. ZBoWiD w Bydgoszczy skąd Pan Roman Chł©j
dziński napisał mi,że w stwierdzeniu Jastrzębskiego nie widzi nic złe
go, czyli że mam być zadowolony,że tak napisali o asoim Ojcu.Pan Shłodzi-.5
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rsJci„wyiaśnia mi również,że w Zarządzie nie zasiada ani jeden aaieszka- ' BydgttSzSzy .niec/z czasów okupacji.Y/szyscy członkowie Zarządu znają historię na—
szych przeżyć z książek miruPaaa Jastrzębskiego.

i,  ̂ *** X* ci i.Zakładam,że zna Fan koleje Zytria-Leszka /Jakuba/’.Chcąc się odwzaje- 
snit^chaóby tylko częściowo,zacząłeś, działać - mjijąc pełnomocnictw© 
rodziców Leszka — tutaj w Warszawie.W tym celu byłesr dwa razy u Gene
ralnego Prokuratora,który za drugim razei powiedział mi,że powinien 
triwi f* aresztować za takie eskarżanie.. .3o oskarżałem Halewskieg«,głów- 
r̂ ego oprawcę- Leszka .Ostatnio dowiedziałem się,że I-Ialewski mieszka we 
Wrocławiu i aa podstawie Ustawy dostanie też Kartę Kombatanta.. .Taka 
jest rzeczywistość !

Keńcząc na prędce sklecone opowiadanie uprzejmie proszą o umiesz
czeniu zluIu liście uczestników Ruchu Oporu i wydanie mi odpowiednie 
go oświadczenia aa podstawie którego będ? mógł wystąpić © przyznanie---4
xi Karty Kombatanta.

Załączam jednocześnie wyrazy•głębokiego szacunku i poważania.

1

Załącznik 
Wycinek prasy okupacyjnej
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- ;SPC-ISNIENIA CKUPACY3NE- 
Akcja krem

Bezimienni

Zdaję sobie sprawę,że cole wspomnienia będę bardzo f ragaantaryczne.. - 
szę je bez żadnych wstępnych przygotowań to znaczy bez konsultacji z osc- 
ber.i,które jeśli nie współuczestniczyli to conalmniej żyli i prpcowsli 
wówczas r ^ ^ ^ ^ t o r e n i e  .Upomnienia napisałem po proatu na "goręco*,korzy- 
stalęc wyłęcznie z pamięci.która z biegiem lat staje się,niestety,coraz 
t1orsza.3ak z treści wspomnień wynika,opisana wydarzenia miały jnie jsco 
przed ok.4o laty.Dest to sporo czasu ,tymbardziej że lata te nie były pozba
wione "mocnie jczych” wrażeń^jakie dało mi życie.Te "mocniejsze" zdołały 
wyprzeć z pamięci te,o których piszę.Zatem we wspomnieniach okupacJlyjnyc’\ 
będę duże luki i bfaki zwłaszcza w nazwiskach tych,z którymi się wówczas 
stykałem,z którymi mtą współpracowałem.w pamięci pozostały mi niewątpli
wie tylko xu nazwiska osób najbardziej mi bliskich.Tak to bowiem w życiu 
bywa,źo nie raz mały fragment rozmowy,wypowiedziane słowa lub hasło moc
niej się zaryje w pamięci niż dłucie wspólne przebywanie.dlatego .najmocniej 
przepraszam wszystkie osoby,które powinne się znaleźć we wspomnieniach - 
czy to z racji stanowiska w organizacji czy Jteż z racji czynów,- a nie 
£nalaz':y się tu z powodu mej pamięci.Szczególnie ubolewam nad tyr ,że wielo 
osób lest już nieżyjących.Cni,niestety,już nie uzupełnię naszych wspom
nień.Do naszych obowiązków należy więc pamiętać o nich i wspominać ich 
nazwiska,^*— a ma pjijM iii ,aby przekazać naataonyn pokoleniom* 
Dlatego apeluję do wszystkich,którzy chociaż trochę noazę w awaj pamięci^ 
wspomnień z tamtych lat.aby nie pozostawili tych zasłużonych kolegó; be;- 

bohaterami.

.spnmnienia te czytać b|dę zwłaszcza osoby,które okupację znaję z opo
wiadań., ydale rai się,że dla tych osób wszystkie wspomnienia okupsęyjro 
przyoominaję opowieści sensacyjne ponieważ osoby to nie rozumieję wzglę
dnie nic znaję istoty walki jaka miała miejsce w Bydgoszczy /i nio tylko/ 
Podkreślani jednak w Bydcoszczy bo jest to jedyne miasto w dziejach II wol
ny śwatowaj#o którym mówił Hitler w swoim wy3 tępieniu.Miało to miejsce 
po zakończeniu wrześniowej kampanii.Nie pamiętam dobrze miejsca tago prze
mówienia. D yło to albo w Gdańsku lub w r3e*linie .Chodziło o *kr«awę nie- 
dzielę"czyli Brombergor Blutsonnteg.Pamiętam bardzo dokładnie,że gdy có-

o Bydgoszczyrfo cała 3ela przyjmowało jego słow8 okrzykami "pfuj,pful" 
Jckoda.że nie wspomniał nic o prawdziwych przyczynach tych tragicznych 
wydarzet fcawfr.
Zarówno wydarzenia w Dydcoszczy jak i ca^a polityka względnie po3tvpo- 

Aanie hitlerowców miało •'odro zasadnicza przyczyny .Oni po prostu uwalali, 
że całe Pomorze i Slftk to ich odwieczne ziemie,które przez posyłkę -
,w..n f « . w* J >.-%»8
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dziej sprewiedliwf?,ooziftale1«>cę zaprowadzić nowy ład w Europie.Sli więc 
do nas nie tyle żeby res> ujarzmić.ale śli., .pdsnoie .it.©by tero dowieść ,«iei-7~scowi Niemcy przygotowali dla swoich oswobodzicie li eoontsniczno powitani*.. 
Tak się jednak nieszczęśliwie złożyło,że w "odwiecznie niemieckim"mieście 
Bydgoszczy napotkali na oetry sprzeciw .Rozgorzała więc walka...

^ Szczęście ^nieszczęściu..*.
Chodzęc ulicami czułem na sobie ciężar miana bandyckiej rodziny,jakim 

nas obdarowali Niemcy.Mimo to trzeba było chodzić i szukać pracy.chlebe 
by żyć.Zostałem eam z matkę,która najbardziej odczuła straszny wojenny ka
taklizm .jaki spotkał naszę rodzinę.Olciec rozstrzelany.sioatra zwolniona 
przez pomyłkę z więzienia.została wysłana .podobnie jak młodszy brat.ne pra
ce w głęb Niemiec.Najstarszy brat brał udział ■ k*mn**tl i słuch o nim za-

(ginęł ̂ Całę nadziejęLi podporę matki pozostałam wię ja .Po "przef lit roIKsniu " mnie orzez Gestapo li wypoczyn ku u wujka pod Tuctitę,rozpoczęłaś usilne po
szukiwania za praca.Pewnego dnia spotkałem na ulfcy Zbyszka NędzyrtskierjO, 
który już pracował w Łęgnowie piać w charakterze elektromontera.Zbyszka zne- 
łem z Poznania.Studiowaliśmy tao elektrotechnikę w szkolę i®.Bergera.Opo- 
wiedzieliśmy sobie w skrócie nasze wojenne przeżycie.i^owidziałem eię w ó k - 

f czas .że Zbyazek brał udział w kampanii jako plutonowy wzg.l.sierżant poti- 
I choręży.Sył ranny^Często opowiadał ml awoje wrażenia ze szpitala.Głęboko 
utkwiły mi w pamięci spostrzeżenla Zbyszka o zachowywaniu Się rannych przed 
fmiercię.Od Zbyszka dostałem instrukcję jak postępować.żeby uchronić się 
przed wywiezieniem do N lemiec.Postępujęc zgodnie ze wskazówkami Zbyszka 
zgłosiłem się w b iurze przyszłego szefa Niemca Erika Kocha.który órowe- 
dził w Łęgnowie mały warsztat elektroinstalacyjny pod n^zwę Broram 1 Ccm̂ a* 
niora.Kochowi zależało na “rozkręceniu" f itay i dlatego wyznaczył nawet na-* 
grodę pieniożnę dla zatrudnionych już u siebie pracownlków-Polaków za zło
wienie nowogo elektromontera.Uzbrojony w pisrao-zapotrzebowanic Kocha posze
dłem do arbeitsamtu.który mieścił się w szkole przy ul .De rnadyóa klejnot rzy- 
menie skierowania do pracy w Łęgnowie nie było łartwe.Urzędnicy-Niemcy prze- 
kamazali się 1 koniecznie chcieli mnie wystać do relchu.a w najlepszym ra 
z ie posłać do innej firmy na terenie Bydgoszczy - bo zapotrzebowanie na 
elektromonterów było duże.Po kilku telefonach sprawa została jednak przesę- 
dzona to znacffr.że doatałefcskierowanie do Kocha.Wówczas siałem okazję prze
konać się jakie mocne * wszechstronne powlęzania ma mój przyszły szef.
Tak wię zupełnie nieoczekiwanie zo-stałem elektromonterem.Przydzielono

mnie <Jo grupy,w której było kilku prawdziwych elektromonterów i pod ich 
okiem stałem się wkrótce też fachowcem.Naukę zawodu miałem ułatwionę,po
nieważ moje przeżycie wojenne były znane wszystkim współpracownikom.zwłe- 
szcza mojemu bezpośredniemu kierownikowi.który pracował z moim ojcem na 
kolei .Cl pro.cga.la ojca - nie było to żadnę tajemnicę - pisała miejscowa 
prasa.Donosił o tym Deutsche Run dechau.wychodzęcy od łat w Bydgoszczy.
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Zatem miałem szczęście w nieszczęściu.Atmesfere w pracy była dobra,a 
porównaniu z obecną atmosferę w zakładach oracy możne twierdzić,że bar
dzo dobra.Przede wszystkim panowała Jednomyślność w stosunku do hitlero
wców .To było istotna cecha wszystkich Polaków.To nas jednoczyło.
- J U U U k U l t t U i M - .
Ze 2byszklsa tyłem w wielkiej orzylażni.tt początkowym okreaie pracy u 

Kocha nie byliśmy razem,ponieważ Zbyszek prscował w Łęgnowie,e ja w Zim* 
nych Wodach.Calem wymiany^swoich spostrzeżeń jak również uzyskania facho
wych wskazówek - Zbyszek rok dłużej studiował - bardzo często bywałem u 
Zbyszka w domu.W ten sposób poznałem domowników Zbyszka.Dom Zbyszka był 
bardzo patriotyczny.Przebywając u Nędzyńskich czułem pewnn ulgę w tych 
ciężkich czasach.
Wkrótce do naszej firmy dostał się Leszek Biały.Student Politechniki 

Lwowskiej,Oył to człowiek wielkiego formatu.Plażę był,ponlsważ zginął tra 
gicznie w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy .zaraz po wyzwo 
leniu.Leszek był wybitnie inteligentny.sympatyczny 1 wytwarzał wokół sla
bie atmosferę przyjaźni i zaufania.Z uwagi na to,że był również świeżo 
upieczobym elektromonterem dlatego został przydzielony do mojej grupy.

Ctfdcrótce staliśmy się nieodłączną trójką kompanów.Bo oczywiście Zbyszek dołączył do naa.
Poznałem również dom Białego .U learzka było również sympatycznie jak u 

Zbyszka,zwłaszcza sama Leszka była nadzwyczaj miła 1 urocza osoba.Pozna
łam również sioatry Leszką w tym p.Marię z zawodu farmaceutkę.Tutaj spot
kałem Macieja Krzyżanowakiego,który z kolei zaproaił nas tj Łaszka 1 mnie 
do siebie.Krzyżanowski mieszkał bardzo daleko,na peryferiach miasta i 
dlatego odwiedzaliśmy go nie często.Za to do Leszka zachodzlłsm bardzo 
często 1 jsśli nls zastałem w domu Leszka to koleńskie rozmowy prowadzi
łem z ojcem lub z mamą Leszka.

Na tych spotkaniach spotkabiaTch koleżeńskich bywało nie raz więcej 
osób,któtych nazwiska nls pamiętam z wyjątkiem atarych moich znajomych 
jak np ftitek /f rancuziąk/ 1 Heniu /Szymanowicz/. Z yiL

Łgonowo i Zimne^Wody
Wydrrzcnia w czasie wojny następują znacznie szybciej niż w czasie po

koju zwłascza gdy eię bierze osobisty w nich udział.Po kampanii wrześnóo- 
watj,którą można przyrównać do szoku mieliśmy okazję podziwiać olbrzymie 
inwestycje,jakie przeprowadzali okupanci.Przede wszystkia rozbudowywali 
na wielką akalę lotniako,następnie przystąpiono do budowy autoatrądy prz* 
Pomorze do Gdyni.Mówiono o tym,że budują korytarz.Zlikwidowano w błyska
wicznym tempie wąskie gardło jakim była ulica Mostowe.Do bardzo wielkich 
ciekawostek.wzbudzających powszechne zainteresowania,należała ukazująca^ 
się na ścianie muzeum ręko,a właściwie Jaj ślad.Z tym zjawiskiem hitlort 
wcy umisli się szybko uporać,a mianowicie zburzono całe muzeum INss tęp-*’ 
nie zburzono kościół na Starym Rynku oraz bu/znicę żydowską przy sg:z

10



Jednocześnie zaczęto zwozić masę materiałów budowlanych,która składowano 
w pobliżu olbrzymiego aglomeratu leśnego Jakim było Łęęnowo i Zimne <Vody . 
»*'ocz9tkow© trudno było przewidzieć co tam powstań >e.^r*yz*yczaleni przes 
całe 2o»lecie międzywojenne do bardzo maleńkich inwestycji z nladcswierzf;- 
niec słuchaliśmy o tym,co się to pod laaom,również w saaym lasie, Jzio.lu .
Gdy piarwazy raz jechałem rowerem do Zi nycń Wód w 194o roku ujrzałam na 
poboczach drogi maa<, ułożonego żelastwa,drewna,różnych maszyn budowlanych 
i innych urzędzoó,które Widziałem po raz piarwazy w życiu .Trudno byłe się 
domyśleć co z tego wezyatkiego powstanie .Większość ludzi myślała,l» to za
pasy na wojnę.Inna r?o~z,że było to całkiem nielogiczne 9ponionaż Hitlor 
przepowiadał Glitzkrieg,?*t©m zapeey były niepotrzebne.Ponadto prace w Łę- 
gnowie trwała w dzień i w nocy co nakazywało na t^ża/oo^być y to dc pro* 
wadzenie wojny .wa poczętku budowano drogi dojazdowe. Robiono®30 z betonu, . 
który rozwożono specjalnymi wywrotkami,cięgnionymi małymi lokomotywom;- ape- 
linowyml,które Jeździły po® węskich torach .fłówne log la s budowę-dróg pro
wadzono na azeroka skalę prace ziemne czyli robiono wielkie wykopy,w któ- 
rych zbijano przedziwne konstrukcje drewniane z desek.3yły to,jak później 
zauważyłem,formy w które wlewano beton.# ten apoaób powstawały fundamenty 
qqć przyezłe maszyny i inne. ciężkie urządzenia.Powoli z tych dołów eyczęły “ 
wyrastać ponad ziemię olbrzymio atalbetonowe budynki produkcyjno.& olbrzy
mim laaie wyrosła nie mniej olbrzymia fabryka materiałów wybuchowych wraz - 
z zakładami produkcyjnymi granatów,bomb lotniczych i wszelkiego rodzaju 
amunicji do broni palnej.

Początkowo nasz® firma zajmowała alf przeważnie elektrycznymi instala
cjami oświetleniowymi.Przy pracach tych bardzo częeto spotykałem Ze 2by- 
szkier . ówczaa usłyszałem jak Zbyszsk namawia Helskich robotników do...szy- 
bkiej 4 wydajnej pracyIPoczętkowo nie mogłem zrozumieć o co Zbyszkowi cho
dzi - bo namawiać kogoś do dobrej pracy na rzecz okupanta to przecież by
ło eżaleóstwo.Nie tylko ja tek myślałem - pozoatali ałuchacze też i dlatego 
zmusiliśmy Zbyszka do wytłumaczenia się o ce mu chodzi 1 dlaczego tak ma- 
mafia ../ówczia okazało się jak ooważnie Zbyszek podchodził do sprawy .Twier
dzi?,że tJiamcy niebawem przegreję wojnę,więc to wezytko co zbut̂ ujomy będzie 
dla nas .Musimy się spieszyć,mówił Zbyszek,bo gdy naal wrócą do domu,tu miał 
na uwadze żołnierzy walczących na wszystkich frontach,to muszę zobaczyć, ^ 
że myśmy czasu nie marnowali,ele przygotowaliśmy pracę dlawszystkich.Ko
niec zatem z bezrobociem.Po wojnie będę Inne porzędki niż te.które dotych
czas były .Zatem nie narzekajmy na trudnę pracę,mawiał,bo przecież robimy 
to dis siebie.Taki wywód przekonywał wszystkich.1 rzeczywiście,nie było 
Polak8 w naszym kręgu.któryby myślał inaczej tzn że Niemcy wojnę wygraję 
i pozostanę na zawsze.jak no głosił Hitler.
C loeach wojny i jej zakończeniu krężyły wśród nas najrozmaitsze werejai 

Niektóre były wręcz fantastyczne.Do tych przepowiedni dodawałem również *
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swoig wers j*. .usłyszang od aga lada Niemca,który wojnę z Niemcami przepo
wiadał od saaogo poczętku tzn od momentu,gdy opowiadania dociorały do «©.j 
6m±a śomości .Otóż wg tego Kiera ca /nazywał się Brandt/bojna miała sfcoóczyć 
alg w • . .ma jti .Nie mówił tylko którsro roku •Oczywiście ja tę wersja opowie* 

t dałw u moim przekładzie tzn.ża zakończy aię w faju bież.roku.Itak z ro- 
I ku na rok.f.ypetrywaliśray końca wojny.To wykorzystał Zbyszek i a Moich wy* 
stgptoniach vtwierdził,że wojna ma się ku końcowi,a fabryka,ktćrg właśnie 
budowaliśmy jest jeszcze w po#ijakach.3ako pól-inżynier doakonale zdawał 
a-ov a sprany ,że Polaka nie była w ateiie dokończyć tako inwestycji. |akę 
było Łęgnowó i Zlana Wody.Zatem niech Miaacy(a zaraien za wszyetkie niosz* 
częścią i cierpienia Wybuduję naa fabrykę...Poczętkowo.gdy fabryka byia 
jaszcze w .. .ziełyŁ_̂ eB--w--̂ y]ĵ pach,to sprawa pośpiechu była zrozumiała . Mg 

/ aiojna.jak na złość.nie chciała elę skończyć,a w leaię wyroala rzeczyy.±Cc±t 
1 :Aolka rcoryt:e chemiczna.,

n? .■■■ełł2onc3f
Praca • Łęgnowie •Zlanych bodach trwała bas przerwy.Dzeirt i w nocy.

et:

Szczególny przebiec miąło betonowanie.które wymaga a.inn specjalnego oś
wietlenia * oczywiście w nocy.Detonowanie ulicy czy też autostrady prze**biaga szybko czyli ulica wydłuża alę.fr zwlęzku z tym trzeba również wy
dłużać instalację oświetlenia elektrycznego.Nie sę to prace akomplikowa- 
r.e.Trz&a było poproatu ustawiać przy budujęeaJ się drodze słupy.wówczas 
wyłęcźnie drewniane nie raz nawet nie impregnowane .wkręcić na sntye czub* 
ku odpowiednię ilość izoletcrdv. .zawiesić przewody,a następais zainstalc* 
wat lampy-raflaktory.Najgorsza sprawa to było aaao podłączenie wpieaw wy* 
dłużonej linii napowietrznej tj świeżo zawleczonych przawodów do pracuję* 
cej już linii elektrycznej.a naetępnie podłęczyć lampy tak^aby Oświetla*

* ły miejsca betonowania.Wymagało to wykonanie prac pod napięciem.które w 
czasie porody nie stwarzamy trudności wzgl 3zcz»gólnogo nisbezpieezratetwc,

( ale gdy padał des zez .praca pod napięciea byłr bardzo niebezpieczna .f>a®o* 
knięte ałupy przestawały być izolatorea 1 każde doknięcie się do przewodu 
pod napięciea 1 zawieszonego na•czubku takiego słupa dawało nieprzyjemne
reakcję organizmu.To zauaiło nas do występienia do szefa tj do Kochao ze*/ f.
przestania pracy pod napięciea i wyłęczan la tych odcinków linii.do któ* 
rych mieliśmy się podłęcza..Koch oczywiście popierał nas.al© w przypadku c 
cięgłej pracy nie zawsze.albo prawie nigdy .nie było można wyłęczać oałę 

. linię.którę zasilane były znane i nieznane firmy«To dawało.wyłęczanie.ty* 
f  la niaporozualeó.interwencji.żewkoócu Koch orzekł.że musimy się z tym
* pogodzić tzn,że aueiroy pracować pod napięciem ẑ yra jednak.że przy takich' 
pracach był zawsze jeden ubezpieczajęey.Zdarzały się bowiem przypadki na 
terania Łęgnowe.ale w innych firmach,które na własnę rękę • dla zaoazczę- 
dbania pieniędzy - naprawiały wzgl.uzupełniały awoję instalację we ttłas*

[
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nym zakresie i wówczas zdarzały się przypadki,że takiego montera pręd przy-

$
trzymawsł tak długo aż wyzionął ducha i własnym ciężarem odrywał aię od... 
nieazczęścia.Zadaniem ubezpieczejęcego było właśnie ewent.odrywanie "chwy- 
conego" przez pręd.Pirma rozrastała aię zatem prac było coraz więcej m.inn. 
pod prędem.Zmuazeni do takich prac "pod napięciem" zaczęliśmy aię "odgryzać* 
Oczywiście nie można było tego robić jawnie. Wystarczała nam satysfakcje 
wewnętrzna.

Któregoś dnia polecono nam tj Leszkowi Białemu i mnie wymienić na linii 
napowietrznej przewody żelazne /dość często stosowana w czasie wojny /na 
aluminiowe.Zastępca szefa Niemiec Oberle podkreślał,ża linia będzie w wyz
naczonym czasie wyłęczona.i dlatego przynaglał nas do pośpiechu.Gdy dotar
liśmy na miejsce pracy uataliliśmy jej przebieg,a gdy wszedłem na ałup aby 
odłęczyć wymieniany odcinek,okazało aię,że linia,mimo obietnic,jest pod na
pięciem .Wykorzyataliśmy to,odłęcza[)ęc tylko jednę fazę i tak pod częścio
wym napięciem pracowaliśmy dalej.Skutki tego były fatalne.Linia napowietrz
na,która modernizowaliśmy,zasilała bóz niemiecki tzn oświetlenia i wiele 
silników pompujęcych wodę zarówno ciepłę jak i zimnę.Właśnie ta silnki ,bez
specjalnych zabezpieczeń,poprzepalały aię.Gdyby przepalił aię, jeden silnik 
wzgl.dwa,to na to nikt by nie wz'rócił uwagi i nie posydzaliby nas o sabotaż. 
Ale,że "nawaliły" wszystkie silniki to sprawa była zbyt poważna i dlatego 
zrobiono dochodzenie celem ustalenia kto pracował na liniki i co robiono.
W ten sposób odtazu dptarli do nas ,bo Koch niczego nie ukrywał i z miejsca 
powiedział,że jego monterzy wymieniali "żelazny" odcinek na aluminium .Ded- 
nocześnie twierdził,że linie była bez napięcia cooczywiście powtarzał Ober* 
le.Mimo to,sprowadzono nas do biura OAG i pytano o przebieg pracy troszczęc 
się podstępnie o to czy nie mieliśmy strachu precujęc pod napięciem.My wie
dzieliśmy o co chodzi i odrazu potwierdziliśmy "zeznania" azefa i  Oberle
i wszystko dobrze się zakończyło.Spalenie ailników pozostało niewyjaśniony 

ó r nlt ir i t ~r t~r frfały poda tęp był dla nas szkołę dywersji czyli jak na- 
"pomagać" okupantom.

Sprawa spalenia ailników była omawiana przez naa na naazych spotkaniach 
koleżeńakich.Wówczas ustaliliśmy,że dużo rzeczy można dokonać,ale przedtym 
trzeba dobrze wezyetko obmyślić.Nie można niczego robić na "frrra".W każdym 
przypadku trzeba wroga przechytrzyć czyli rozpoczną aię walka na«..inteli-

W czasie licznych spotkań u Zbyszka w domu zaatanawialiśmy się nad cyklem 
produkcyjnym fabryki.Ne azczęścia do pańetwe Nędzyńekich przychodził star- 
szy pan,który bardzo interesował się wszystkimi szczegółami o których myśmy 
opowiadali.Interesowały go nawet zapachy,których w Łęgnowie było sporo po 
chemicznych substancjach.Zbyszek wyjaśnił nam sprawę,mówięc,że ów pan to 
doktór chemii i może nam wiele óomóc.Zatem słuchaliśmy porad pena doktora 
/mowa tu o dr chemii Kwiecińskim,b,dr fabryki kabli w OżarowiegfZ tej dysku
sji narodziła się myśl#żoby zbierać wszystkie dokumenty to"”znaczy"scheisaty,13
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i rysunki,raporty ,e zklce .Trzeba było bonio* zakładać ,że m przypadku mli* iś- 
cla Niemców napewno zniszczę całę dokumentację,abyśmy nla mogła a cone-j-  ̂
mniej abyśmy mieli trudności z uruchomieniem fabryki.Okazje ku temu była 
doekonała(ponlewaź Leszek został skierowany do pracy w biurze#gdzie przy
gotowywał plany robocze inetalacji elektrycznych,montowanych przez nasze 
firmę.
Na terenie budowy,a właściwie jut działajęcej częściowo fabryki materia

łów wybuchowych zaiatniały bardzo iatotne zalany,apowodowane częściowo woj
nę.wśród załogi było coraz mniej Niemców przede wszystkim pełnoeprawnych. 
Było coraz więcej inwalidów wojennych,którzy mieli zupełnie Inny światopo
gląd niż przed odejściem na front,zwłaazeza wschodni.Poza tym było bardzo 
dużo obcokrajowców,zarówno niewolników wojennych jak równia! pracowników 
cywilnych.Można śmiało twierdzić.że w Łęgnowle i w Zimnych Wodach powa te- 
ła biblijna wieża Babel.Ta mieszanka ludzka była coraz większa i epowodo- 
waba była przecięgajęcę elę wojnę,która nas też rozczarowywała ponieważ 
nawoływaliśmy do ê bfciaj pracy bo przecież mieli nasi nlsbawem powrócić 
do domów.Teraz trzeba z kolei nawoływać do opóźniania prac.Trudno było epo* 
dzlewać elę,że będziemy przykładali ręki do produkcji amunicji,którę będę

. * 7

strzelali do naazych braci.
U zbiegu dwóch ulic w Łęgnowie.jednej prowadzęcej z dworea w Łęgnowle

i drugiej blegnęcej z Zlanych wód,wykopano wpierw wielki,można nawet powie
dzieć bardzo wielki,dół.Do dołól^byliśay przyzwyczajeni i dlatego do tego 
w Łęgnowle ,byi*śayx$iiżxaxx¥xwyaxa£eaiźx mimo że wyróżniał elę ewoję wielko 
cię,nie przywięzywallśmy większej uwagi.Mówiono tylko,że to dla nitrogli
ceryny,a faktycznie była to trójnitrotoluen w skrócie TNT.Więkezość naa b 
ła jednak przeświadczona,że to odmiana zwykłej gliceryny znanej np ze etc* 
eowanla jak krem do ręk.Przyzwyczajono się w końcu do nazwy i przestano c 
tym mówić.Tymczasem w dole zbudowano wielki zblornik,który bardzo starań: 
zaizolowano,zarówno od wownętrz jak 1 zewnętrz.Obok zbiornika zbudowano 
maleftkę stacyjkę pomp.za pomocę których przepompowywali właśnie TNT do zfc 
nika.Oośli dobrze pamiętam,przywozili to TNT poclęgami.Przypominam aobie 
dokładnie,że połęczenia na stacji pomp były nieszczelne 1 dlatego wycleiu- 
ła TNT.Było to zimę względnie joalenie,ba gdy poprawialiśmy instalaajf e: 
ktrycznę w przepompowni,wówczas stwierdziliśmy,że wyciskajęca z pomp TNT 
zeatalałe slę,tworzęd długie sople .Nie znajęc tej aubatancji,zabieraliJm- 
sople ze sobę do kiaazanl naazych pufajek .Sopla ta poaagały naa rozpalo*- 
każdego ranka ogn&ako w beczce po karbidzie /odpowiednio podziurawione^/ 
Wówczas mieliśmy okazję przekonać alę,jak łatwo sopla pale eię,dajec ol
brzymi słup ognia.

.Obiekt ̂nąęzo^gzg i n t e r oa owąn la ̂
W odległości 150 do 200 metrów od wymienionej wyżej przepompowni i zb: >r 

nika budowano olbrzymi budynek,który nazwaliśmy mieszalnie.Oak się późni
okazało w tym właśnie budynku miała być,tak miała być - bo nigdy nie by' .14
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nieazary trójki.łr jg jz lu ę jr w drugiej fazie nltracji 2 innymi akładnikami i 
w ten sposób miała powstać substancją wybuchowa do wy pałniarią grąnatów 
i bomb lotniczych oraz aeunicjiertyleryjskiej /prawdopodobnie do nabojów 
karabinowych równJeż/Zatem był to obiekt niezwykle ważny w całym zeapole łat 
brycznym.Dlateoa był odpowiednio starannie budowany.Cały budynek aiał trzy 
kondygnacje.W piwnicach wieściły się podstawy kadzi tzw nitratorów czyli 
mi es zaimków, do których podłączono były główna ruroclęgi.Osśll dobrze sobis 
przypominam,każdy nitrator był w wyodrębnionej wnęce czyli cała przeetrzart 
była podzielona betonowymi ścianami działowymi.Poziom zerowy to jeat poziom 
na wysokości zieai.zawierał główne urządzenia.Ustawione tu były głowice 
nltratprów.Były to wypukłe czaazetdo których dochodziło sasę rozmaitych 
urządzeń takich jak zarrory odcinajęce z małymi silnikami olektrycznymi.
Te zawory były wmontowane w układy rurccięgows,których była nioaamowita 
aaaa.Ciekawoskkę były różne przewody szklane,przez które można było obserwo
wać przepływajęeę dacz.W środku głowicy był ustawiony - na samej czasżie 
głowicy - wielki silnik olsktryczny napędzający olbrzymiej wielkości mie
szadło,którego skrzydła były umieszczona wewnętrz kadzi - nitratora.Po- 
nadto wewnętrz nitratora,który był wyłożony grubę blachę ołowianę,tkwiła 
żelazna wężownlca,służęca do regulacji temperatury .cieczy znajdujęcej się 
wewnętrz nitratora.Cały przebieg mieszania był starowany czyli zaprogramo* 
wany.ttad temperaturę reakcji chemicznych czuwały czujniki uwłaszczone w ni*
tratorze.Czujniki ta dawały Impulsy ffa zamęczanie ►zgl^dni© wyłączanie ms- 

1 łych silników elektrycznych za pomocę których regulowano przepływ potrzeb* 
nych do reakcji płynów.Każda kadi-nitretor miał swoję wyodrębnionę i nata- 
lację.Łatwo sobie wyobrazić obraz hali fabryczbej gdy powiem,że kadzi-ni
tra torów było 8 względniw 9 ustawionych szersgowo w osi podłużnej hall. 
Nitrator był średnicy około 3 metrów.Odstęp pomiędzy nitratorami wynosił 
taż kilka metrów etęd łatwo ustalić,lż hala miała około 70 metrów długoś
ci .Cały budynek był podzielony wdłuż na dwie części.W jednej części atały 
nitratory,nad którymi była ustawiona jeżdżęca suwnica.Orugs część hall* 
oddzielona grubę żelbetowę ścaanę.bfłf zajęta przez różnej wielkości zbior
ki .M.inn .zbiornik z kwasem siarkowym.Cfły budynek był pokryty dachem bato
nowym i tu ciekawostka - dach był zbieżny ku środkowi hali tzn neOTil-LSZY
poziosdechu był na llnll ściany dzislęcsj halę na dwie części.Cały dach/był zaopatrzony w wystajęco olbrzymie botoncme doniczki,* których zasado- 
ne były drzewka.Powierzchnia dachu zasypana była dobrę.urodzajnę złamię, 
tak że na dachu rosły,poza trawę,ładne kwiatki 1 owoce o.inn. zasadzono 
przez nas pomidory.

>Vokół budynku mieszalni pozoatawlono ok.3 mtr korytarze wzgl.drogi beto
nowane .Nazywam te przejścia korytarzami ponieważ z jednaj strony była ścia
na budynku,a z drugiej strony korytarza była ustawlon. a kilku metrowej' wy
sokości ściana oporowa.Za tę ścianę była usypana ziemia czyli był rozległy
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wał#kt6ry chronił otoczenie przed skutkami ewentualnego wybuchu w mieszal
ni oraz był,łęcznle z dachem,doekanałya materiałem maskowsnia budynku przód 
lotnictwem.Przez wsł ten były przsprowadzone łamane przejścia.To na aypadek 
gdyby naatępił wybuch wówczas załoga aogła echronić aię w specjalnych do te 
go colu wybudowanych celach,umieszczonych w łamanych przejściach.Załamania 
te aiały eleminować różnica ciśnień powietrza*powstających w czaaia wybuchu* 
Sufit takich cel był wyposażony w specjalny komin,którym można było wyjść 
na zewnętrz.co było ważne a przypadku zawalania przejścia.W koainach były 
zabetonowane specjalne hakl-włazy.Na eemym szczycie komina była płyta-da* 

ezek,żoby zabezpieczyć celkę przed zalaniem deszczem oraz daszek umożliwiał
i w tan sposób maskowano istnienia takiej konetrukcji.

Analizując u Zbyszka schematy elektryczne na których nanlealone były * 
niemal wezęetkie urzędzonis.rozszyfrowaliśmy dość dokładnie * oczywiście
przy pomocy naszego doktora - cały przebieg procesu chemicznego mieszalni. 
Wiedzieliśmy,że zachodzące reakcja aa bardzo egzotermiczne tzn w czasie tęch 
reakcji wytwarza się olbrzymiej ilości emergla cieplna 1 dlatego ceła insta
lacja elektryczna była sntywybuchows i to najwyższego stopnia.wszelkie po* 
łączenie przeowdów zamknięte były w hermetycznych puszkach żeliwnych,a po* 
nadto wszystkie elementy Instalacji.które nls były konieczne m hall.były 
wyniesione na zewnętrz budynku jak np różnego rodzaju wyłęcznlkl,przyciski 
puszki rozgałężne.przekaźniki.Przed łęczenlsm przewodów np do lamp oświetla* 
niowych umieszczonych w specjalnych obudowach przeciwwybuchowych.trzeba by
ło końcówki przewodów posmarować specjalne wazelinę przewodzęcę.To samo 
musieliśmy robić przy łęczeniu silników.Przyzna®,że robiłam to pierwszy raz 
w życiu.Byłem przecież monterem z przypadku 1 taka oatrożność mila bawiła. 
Nie miałem ani ja ani mol najbliżsi pojęcia co to jaat trójnitrotoluen.Te* 
go nikt z pracujących w tym budynku nie wiedział.W każdym razie nie czuliśmy 
należytego respektu przed tę substencję.Dędęc zatrudnionym w alasżalni co* 
dziennie atykałea się względnie miałem łatwy dojścia do wazyetkleh jaj u* 
rzędzoń.Mimo licznych kontroli zarówno z nasze firmy.a dokonywał jej naj
częściej młody Oberle.jak również kontroli władz naczelnych tj DAG oraz 
specjalnych komiajl.mogłem dość swobodnie kontaktować aię z kolegami i lu-

Idżmi z konspiracji.do której należeli Heniu Szymanówicz,Danek Wałek no lT^ 
najbliżsi kolsdzy tj Zbyszsk Nędzyński 1 Loszek Biały.Kto wpadł na pomysł 
aby utrudniać tzn mpłynęć opóżnlajęco na zakończenia budowy mieszalni tego

l nie wiem.Mogę przypuszczać,że był to kmazak Zbyszek.który.tak gorliwie na-, 
mawiał robotników do pośpiechu w pracy,i7 każdym razie^to był wspaniały pomysł 
Dostałem rozkez tzn uzgodniliśmy.że będ$ wymontowywał z wyłęcznlków olejowych 
zamontcwanych na tablicach zewnętrznych budynku,cewki i bimetallczno przekaź
niki z zaznaczeniem z jakiego wyłącznika ja wymontowałem.Elemnty te oddawa
łem Zbyszkowi.Na drugi dzień,s nierez tego samego dnia,zależało © $ tego kie
dy dawałem ja Zbyszkowi,dostawałem inne elementy z moimi schematami.Moje za
danie polenałc^nSrtya etararmym zamontowaniu ich w to samo miejsca skętJ Je< pt 
przednio wymontowałem.Na budowę zachodził często Loszek*on przecież robił16
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actMty robocze inetalecli więc Japo mlzytą i oolianie wymienionych częś
ci były jak naibardziej uzasadniona.Przychodził również Zbyszek - on prze
cież dorabiał a aaraztatach różna części specjalne,uzupełniajęc zawiłe 
instalację a mieszalni.Nic zatoa dziwnego,żs ogląda* instalację i wyaienio- 
na części.Przychodził również Oenek i odbierał oda ania meldunki jak dalace 
poeunęła aię praca.Z uwagi na to,że wszyscy aię znali z załogę naazaj fir* 
ayta szczególną eytnóatię cieszył aię Leezek,mięc jago odwiedziny jak i pozo 
atałych kolegów,nie wzbudzały żadnych podejrzeń.

C co chodziło i jaki był aana tej wyaiany ? O tym starałam aię wówczas 
Jak najaniaj myśleć i z kia kolwiak rozmawiać.To było przecież największę
tajeranlcę.Robiłaą to tak,jak moja normalne zajęcie.służbowa.Chodziło mi o 
to,żeby mieć żadnych albo jak mtąjmniejaza naprężania psychiczne.v»zyscy 
zdawaliśmy sobie aprewę z tego,że Nieecy.którzy naa kontrolowali,to prze* 
ciąż nie byli debila i wiedzieli na czya poleca dobra robota.Trzeba było wc 
kół Glebie wytworzyć atmoaferę dobrego pracownika,by a tan spoaób odaunęć 
wazelkl o podejrzenie dywersji.^iemcy głośno powtarzali przy okazji,żc ich 
ałodzież krwawi w całej Europie,budując nowy porzędak,aflty niewdzięczni 
robimy w tym czasis sabotaże. Zatsa pat r u® ii na naa ze ręce zwłaszcza że 
Zbyszek Już raz eledzlał za aabotaż /%zef go wyclęgnęł z opreajl/ a ja z 
Lesikiem dwa razy byłea poeędzany o aabotaż i przesłuchiwany,ais za każdym 
razem wyszliśay obronno ręk^.Tak każdy z naa zdawał aobla jaano aprawę 
czym pachnie...ffyalana cowek według Zbyszka.potwiardzona opinię doktora,- 
zakłóci cykl technologiczny wytwarzania aiaazalni i albo Niaacy wpadnę od
razi na złę pracę wyłączników i ja wymieni® albo naatępi niewłaściwa pro* 
dukcja czyli zła jakość prochu.Po proatu będę inna akładnikl i proch nie - 
będzia aiał teką moc wybuchową.Na podstawie naszych wiadomości z zakresu 
produkcji prochu nikomu nie przyezło do głowy albo,że nikt nie przypuszcza' 
czya skończy się taka wymiana...

w pownym czasie kierownictwo budowy,jak i nasza bezpośrednia nasze kiaroi 
wnlctwo zmogło kontrolę i przyplllło naa do kończenia prec.&idać było.że 
Niemcom bardzo zależało na uruchomieniu fabryki tzn aiaazalni.Prochownie 
w głębi Reichu były albo unieruchomione z powodu bombardowali względnie 
transport tych materiałów był zbyt urrudniony.Poza tym aaterlałów tycfr^yło 
potrzebę im coraz więcoj.Front wachodnl był bardzo materiałochłonny...

Nie trwało to długo,mam na myśli popędzania do pracy.Do budynku przy* 
ałano nowych pracowników zwłaszcza wiernych Błochów.Dla wyjaśniania chciał* 
bym dodać.ża w tya czaaia byli również niewierni ftłoei tzn z grupy Daooglio 
Tych traktowano nieralłoeiornie .3yll przazneczeni na zniazczenie .Zatem tr.ło- 
si wraz z nieliczną grupą Niemców wykańczali pośpiesznie mieszalnię.V»pół- 
na praca trwała krótko.Naa zabrano do innych budynków.3a doetałen przydział 
pracy w budynku opodal,częściowo uruchomionym.Był to właściwie wielki zbior
nik stężonego kwasu atarkowepo.Praca tam była bardzo nieprzyjemna 1 nieboz* 
pieczna.Stała obałuno tego budynku miała specjalne ubrania,a nawot mlali 
inno koszulo i akarpety.Przerabialiśmy tam In stalacje elektryczną tzn doatc17
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sowaliśmy 1? do aktualnych potrzeb.

fiio przewozi a

Życie i praca toczyła się normalnie to znaczy w cięgu 12 godzinaj pra
cy trzeba było aię dokładnie zorientować co można » nowym Alejecu pracy 
•zmajstrować".Ponadto robiliśmy sobie we własnym zakreaie różnego rodza
ju maszynki elektryczne,żelazka do prasowania,lampy karbidowe,a nawet 
piarścioraki. ze atoli nierdzewnej.której było bardzo dużo.była ogólnie do
stępna s1ta k^e z surowcem nie mieliśmy żadnych trudności.Niemcy prawdopo
dobnie orientowali się w naszej ubocznej działalnościfponieważ brali za 
to "dolę" w. postaci wódki i innęch produktów żywnościowychyNrir«*ęc fanr- 
wało niepisane prawo współpracy.Oako ciekawostkę mogę przytoczyć#że w spra~ 
wach prywatnych i8tniało prawo...pierwszertetwa.Gdy na przykład zwracano 
się do spawacza z paacę służbowę to tscKftha na załatwienie sprawy trzeba 
było czekać kilka dni.Gdy aię spawaczowi zaznaczało,co zresztę sam widział, 
żs to jest sprawa prywatna,to wówczas odkładał nawet najważniejsza prsc<t 
"urzędowę* by załatwić wpierw prywatnę.Z kolei gdy ktoś się zwracał do 
mnie z prośbę o kawał np przewodu,to nawet gdy tego nie miałem to obie
całem ,że za kilka dni będę to miał i wówczas mu chętnie pomogę.Pod tym 
względem była pełna solidarność i współpraca.Oczywiście, w takich warun
kach praca upływała szybciej i przfjemniej|̂ aiiiLQî iade»-4î <4̂ ywałeja-a-i4--i;o 
słychać w alesżalni.Niemcy,bo do nich aię zwracałem,odpowiadali mi,żebym 
tam nie chodził bo wstęp do mieszalni jest wzbroniony i wyjaśniali,żo pre- 
cuję tam specjaliści w białych kitlach.Sam to stwierdziłem,bo ilekroć
szedłem w tym kierunku,to starałem się przechodzić w pobliżu te:;o budyn
ku.Poprzez uchylone drzwi widziałem,że wewnętrz gmachu mieszalni rzeczy
wiście pracuje kilka oeób w białych kitlach j. rozmawlajęcych po niemiecku. 
Mnie gnębiła myśl czy wpadnę na "błęd" w instalacji elektrycznej 1  ̂kiedy 
rozpocznę dochodzenia.Interesowało mnie to bardzo,ponieważ chciałem uotalić 
ile naszę działalnościę wpłynęliśmy na zahamowanie postępu prac rozrucho
wych no i co wocóle z togo wyjdzie.

Któregoś dnia,o ile dobrze oobie przypominam,był*o toY^rzed południem, 
szukałem jakieś części do wykonania pracy i dlatego znalazłem się w małym 
budyneczku gospodarczym,zamienionym na mały podrzędny magazynek.Budynok 
ten był wykonany prowizorycznie ze apecjalnoj cegły tzn pustaków.Usytuo
wany był w odległości ca 350 do 433 metrów od aieszalni.Muszę dodać,żo 
wszystkie budynki stały w dość gęstym leaie.Nagle przez otwarte drzwi za
uważyłem bardzo ailny błysk światła.W pierwszej chwili pomyślałem,że wy
buchła butla z gazem do spawania.Sekundę później ziemia zadrżała,a właś
ciwie podskoczyła do góry i następił silny,ogłuszajęcy huk.Mój budynok 
się rozsypał,a ja uczułem uderzanie w głowę i zrobiło mi się słodko,przy- 
jemnie.błogo.
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• Dnia 21 września, 1939 roku V warszawie,zmarł nagle nasz 
komiliton B r .o ń i s ł a cw B r u s k i  ,urodzony lipca 19^9 r. 
w Bro-een-HFN. Po odzyskaniu niepodległości ,związana z polskim dzie
dzictwem duchowynjrodz ina/ojciec Jóźef i matka Anna z d.Str.ylczuk wraz_ •' / • _.n____  __ -i__. „n___________ j rir,-?w wolnej 

ślusarz
o‘jczyźnie. Osiedla-z gromadką dzieci/ niebawem znalazła ..sii;

jąc się w Bydgoszczy,ojciec pracował jako ślusarz kolejowy a Bronisław 
formując swą osobowość na mocno utrwalonych tradycjach naródowych-tćsł 
razem z Niepodległą Polską i w niezwykle trudnych warunkach material
nych, zmierzał ku świetlanej przyszłości.Ciężkie czasy kryzysu gospodar
czego poniekąd ukształtowały w nim silny,szczególnie twardy i zarazem 
prawy charakter , zdolny już okrzepłą "młodzieńczą siłą przełamywać wszel
kie przeciwności życia. Pragnął wiedzy więc kosztem wielu wyrzeczeń 
kształcił się własnym sumptem,a w chwili wybuchu II-wojny światowej był 
już studentem drugiego roku Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotech
niki im.Bergera w Poznaniu.Nie był wówczas związany ze służbą wojskową 
i dlatego nie uczestniczył w walkach obronnych 39 roku,jednak w pełni 
doznał goryczy klęski wrześniowej.Sam okrutnie represjonowany przez 
wkraczające do Bydgoszczy jednostki specjalne "Eihsatzkomando"boleśnie 
odczuł męczeńską śmierć ojca,który po nieludzkin śledztwie ,wyrokiem 
Są^u Specjalnego/Sondergerichtu/został stracony jako zakładnik w dniu 
11 listopada 39 r. za. to,że będąc członkiem Straży Obywatelskiej w dziel
nicy Szwederowo ,bronił dostępu wkraczającym do miasta oddziałom Wehr-. 
machtu. Po tej gehennie obarczony piętnem"Fanatycznego Polaka -bandycki! 
rodziny " wykonywał przymusowe roboty jako elektromonter Firmy Koch na 
terenie wznoszonej od podstaw prochowni Dynamit Actien Gesellschaft- 
DAG" Łęgnowo/dzisiejse^-ych Zakładach Chemicznych w Bydgoszczy/.Miro 
niewolnczej pracy nie poddał się hitlerowskiej tyranii i z grupką 
znanych mu towarzyszy wspólnej niedoli dokonał kilka drobnych sabotaży 
a potem wraz z nimi w połowie 1943 roku,po nawiązaniu kontaktów*złożeń 
niu" przysięgi'“i orzyjęciu pseudonimu nZć z i sław11-ochotnie z o w^pił do 
działającego tamże od dawna obwodu AK. wchodzącego w skład garnizonu 
bydgoskiego"Dwór".Wkrótce stał sią wzorowp żołnierzem ,zdolnym do 
poświęceń miary najwyższej.Kiedy więc w marcu #4 r.wskutek aresztowań 7
cilku członków k-mdy 
wywiadu okręgu kpt.Józefa 
nych w spi 
wykonalny

w maju szeiainsp.bydgoskiego"Folwark" a potem
Crussa "3tanisława"-zamiar odbicia uwięzio- 

cyficznych^uwarunkowaniach Pomorza okazał się absolutnie nie- 
,to on właśnie był jednym z uczestników powziętej wówczas od-

f i
i znik- 
ięcia

wetówej akcji dywersyjnej "Krem",w wyniku której dnia 23.6.44r. na te
renie prochowni DAG^Łęgnowo" następił groźny wybuch powodujący straty 
ludzkie i materialne oraz okresowe wstrzymanie produkcji 
Niestety-u progu wolności po raz drugiw życiu przebywał dramat areszto- 
-tfańT^^ez wieści uwięzionego w UB0swego najbliższego przyjaciela Leszka
ftąć podobnego 
należności do

Białego"Jakuba" ,z którym wspólnie dokonał opisanej dywersji.Chcaąc przeto unik-
losu zgotowanego także wielu innym -nie ujawnił swej przy- 
AK„ i podjął dalelze studia politechniczne w Gdańsku a po

worząd

ich ukończeniu z tzw. nakazu pracy otrzymał posadę rzeczoznawcy w Głów
nym Urzędzie Patentowy7! w Warszawie {Po Polskim Październiku .pomny tragedii 
zaginionego przyjaciela ,doprowadził do odzyskania szczątekfcakopanych 
pod śmietnikiem ongiś dobrze strzeżonego budynkiitfUB.w Bydgoszczy przy 
ul. Markwartarotem uporczywie lecz bezskutecznie upominał' się o napra
wienie moralnie wyrządzonej krzywdy i dopiero w warunkach tzw. destalini- 
zacji życia,Generalna Prokuratura zajęła w tej kwestii stanowisko stwiei 
dzając autorytatywnie na łamach prasy,iż: wobec definitywnego zakończe- 
.nia sprawy dot. Leszka Białego wznowienie procesu nie jest możliwe m.in.

powodu przedawnienia, W tym stanie rzeczy biorąc pod uwag" zaistniałe 
T)hgisVak:oliczności bezpodstawnego aresztowania oraz stosowania niedozwo
lonych metod brutalnego śledztwa doprowadzających do męczeńskiej 
śmierci tego niezwykfe dzielnego i wielce zasłużonego dla Polski żoł
nierza Armii Krajowej’ -obecnie Generalna Prokuratura 
mie niniejszego zadośćuczynienia wyrazić ubolewanie.
Ha tej kanwie prawdy historycznej zamierzał wystąpić z wnioskiem o nada
nie jednej z ulic m.Bydgoszczy nązwy Leszka Białego;

może tylko w for-
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ale’ nieoczekiwane śmiele przerwała te i inne -staranie .Nie uczestniczył 
zatem w uroczystości poświęcenia Sztandaru @vręgu AK#-Pomorze ani Sesji 
^Naukowej w Toruniu NT.-Walka Podziemna na Pomorzu.
Po wielu ziemskich peregrynacjach ,miejsce wiecznego. -spoczynki# zna
lazł na "bydgoskim cmentarzu przy rul. Wiślanej Mszę_ ąwiętą oraz egze
kwie żałobne odprawił ks. Antoni -Michalak z par*afii Matki Boskiej Zwy
cięskiej. Nieodwracalny los żraądził ,że okryty kirem sztandar nasz po 
Taz pierwszy pochylił sią właśnie nad Jego otwartą mogiłą, a słowa po
żegnania w imieniu zgromadzonych tdv,rarz'yszy wygłosi^ autor tegoż 
wspmnienia wzyTSECHiiiâ jr r.az jeszcze przywołując post?£ tego niezłomne 
go żołnierzct Polski Walczącej .
Spoczął na ziemi pomorskiej,dla której pracował,za którą wałczył 
i dla której cierpiał .Przyjąła Go na zawsze niech Mu więc lekką będzie 

Stanisławie Bruski- Re^iescat in pace! ^

Opracował ':.por .Henryk Szymancwioz"Marek”
* ’ '

Być ges zez, dni a 9 p ąźd zie miaka 1989 roku
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- - 4 6Gdy otworzyłem oczy uczułeś szum w ęjłowię i w wielkim kurzu zauważyłem 
leżgcę na mnie belkę i eporo bustaków.Chciałem elę uwolnić orf przygniata- 
lęcych mnie przymiotów i wówczas poczułem ból zwłeezcze prawej nori i w dal-
ezy© cięgu nie rozumiałem o co chodzi#co aię właściwie stało.Po chwili zsu- 
nęłem jednak z siebie belkę dachowa i chciałem wstać.Ale to nie było takie
proste.Ma moja szczęście.obok przelatywali biegiem jacyś obcokrajowcy.Byli 
to Francuzi-cywile.którzy mnie zauważyli i podnieśli mnie poczym zaczęli 
mnie obmacywać.Spytałem o co chodzi.wyjaśnili.uetnie ł ręcznie.że w mie

szalni był wybuch i dlatego bydynek w którym się znajdowałem uległ częścio
wemu zn iszczsniu.Prawdopodobnie apadajęca z dachu belka uderzyła w mnie 
w głowę i dlatego straciłam na krótko przytomność.Cały dach się zapadł.ale 
na moje azczęścia oparł aię na tylnej ścianie i dlatego nie wyrzędzlł mi 
większej krzywdy#poza wykręceniem wa§* mojej nogi.Koi przygodni wybawcy gdy

etwierdzill,że żyję,że jestem "cały".poleeóeli w kierunku misażalni.Cieka
wość oraz etreezny zapach jaki aię roznlóeł wkrótce po całym lesie 1 olbrzy
mi szum jaki dolatywał z kierunku miejsca wybuchu,to w sumie było takie eil- 
ne.że mimo bólu nogi pokuśtałem też w kierunku aieazalni.Po drodze aljeli 
mnie inni,pełno sprawni.Gdy dowlokłem aię do mlejeca wybuchu.ujrzałem stra-J 
szny widok .7.' oparach dymu 1 pary wodnej sterczał zawalony gmach m lesze In i. 
chociaż w pierwszej chwili trudno było ogarnąć całość strat.ponieważ cały 
gmach otoczony był wałem ochronnym z ziemi,to jednak wyraźnie było wiadaćJ 
żo stało elę coś strasznego.Zewezęd było słychać nanioływania.głdwnie w ję
zyku niemieckim.Cdrazu na miejacu znaleźli elę geetapowcy 1 atraż ochronna 
i straż pożarna.Cały teren wokół mieezalni zoatał oóatawiony przez chłopcói 
z arbeitsdlenetu tzn bardzo młodych Niemców.Nikogo nie wypuszczali z zam
kniętego obwodu.W najbliższym eęsiedztwle mieszalni nie oetało aię ani je
dno drzewo.czyli nie było już.•.laeu.Blegnęoe do mieezalni rorocięgi wzgl. 
obok mieszalni były zwalone na ziemię i był yjaorozrywane^Z rur tych bucha*: 
łe para oraz wylatywała goręca woda.potęgujęc jeszcze większe parowanie,Po-^ 
między zwalonymi drzewami.w trawie,leżały trupy.Znoeiii je nadrogę,gdzie 
etała karetka pogotowia.Po krótkich oględzinach etwlerdzano,że nie żyje 
i przestano aię "znalezionym" intereeować.Ciekawe#że przy pierwezych oglę

dzinach nie etwlerdzeno żadnych obrażam wzgl.ran.Znaleziono również,oczy
wiście nieżyjących,ekipę rozruchowę w białych kitlach.Leże11 w”leeia” ok.

8o metrów od mieezalni.Dyło ich,o ile dobrze sobie przypominam,razem trzeelb. 
Leżeli na brzuchach.Gdy ich podnoszono.to spadało z nich ubranie czyli na 
plecach ubranie zoetało podarte.Gdy podszedłem do karotki^kuśtykajęc na 
praw? nogę.sanitariusz obmacał ję i założył bandarz na kolano,a atojęcy 
tuż gestapowiec zapytał aię gdzie byłem w czaale wybuchu.Gdy mu wyjaśni* 
łam w jakich okolicznościach mi elę to przytrafiło zapytał po co tu przy
szedłem więc mu odpowiedziałem żeby ratować innych .Na tym skończyła eię**« 
naa za rozmowa.Z faktu.że ekipa rozruchowa leżała « ni eż yt* a w lea ie» a nie 
w budynku.władze niemieckie doszły do przekonanie,że wybuch nie był wy
nikło^ akcji_ji!ywersyjnojJsa^jpopro3tu_nieszcz£Ś^U^y o wypadkiem przy pracy. 
-CzyHT^ekipa rozruchowa wiedziała o malacym następlć wybuchu i dlatego
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zaczęli uciekać z budynku,W pośpiechu popełnili fatalny błęd,który przy*
płacili życie®,a mianowicie nie skorzystali z opisanych wyżeJ.łamanych

• .» i 
przejść wykonanych w wałachoOtfczajęcych mieszalnię.

Trupów znaleziono sporo.Znajddwanó ich jsecz© kilka dni po wybuchu. 
Byli to ludzie.którzy zupełnie przypadkowo znaleźli się w okolicy mie
szalni.Śmierć następowała w wyniku dużej róftniey ciśnień powietrza.^ 
tych przypadkach podobno pękaję płuca i serce.Da wiałeś szczęście,że 
w chwili wybuchu znajdowałem się w budynku.który uratował ml życie.

•..£łl2S«N»
Dak zwykle • domysłów na temat wybuchu było mnóstwo.Dedni twierdzili, 

żs Rosjanie bombardowali 1 trafili właśnie w mieszalnę.Tylko w jednę mie
szalnię.Znaleźli się nawet i tacy.którzy widzieli samoloty.Były to ponóć 
kukurużnlki.Inni twierdzili,że specjalna ekipa zrzutków Czerwonej Armii 
dokonała udanego zamachu czyli sabotażu.Oczywiście.wszyccy mieli "rację"
1 wszystkich trzeba było z pełnę uwagę 1 powagę wysłuchać i przyznać ra
cję.Umie Jętność słuchania 1 przytykiwania jest to wielka 1 bardzo poży
teczna cecha każdego człowieka.Dowody tego mamy nie tylko z okresu woj
ny .w naszych rozmowach.w czasie koleżeńskich spotkań.ze smutkiem wspo
minaliśmy ten temat.Takiej missżalni.byliśmy tego pewni.nie będziemy mo
gli sami odbudować.Szkoda zatem.że wyleciała w powietrze.Dak się to sta
ło ? Wybuch mieszalni nie aógł oczywiście pozostać bez naszej analizy. 
Tymbardziej,ża oględallśmy szczegółowo miejsce wypadku.Kilka dni później. 
Otóż akipa rozruchowa przystęplła do sprawdzania raioozalnika-kadzi chyba 
szóstego - llczęc od zbiornika z TNT.Przystępili do próbnego mieszania

1 gdy zauważyli niewłaściwy przebieg reakcji i złe stsrowanle.odrazu 
spostrzegli się.że jest bardzo źlo i nie zdołaję przeszkodzić wybuchowi 
poczęli w wislkia pośpiechu uciekać...zapominajęc zupełnie o łamanych 
przejściach pod wałami oehronnyal.Ten błęd kosztpwał ich życie.Założy
liśmy również.że nawet oni nie przypuszczali.że wybuch będzia tak olbrzy

mi tzn.żs zniszczy cały budynek.Sędzlll bowiem.że dla uratowania życia 
wystarczy oddalić się ty1 ko z budynku .wyleci jedna kadź,a reszta
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pozostanie nietknięte.Stało się jednak inaczej...0 takich ograniczonych 

wybuchach myśleli też projektanci mieszalni.Cynika to z faktu,że ściany budyr 
nku miały ciekawę konstrukcję polegajęe# na ty®,żo cały ciężki żelbetowy*
dech budynku był oparty na żelbetonowych filarach.a przestrzeń między fila
rami była wypełniona cegłarai-puetaka®i.Było to w ty® colu.żeby tafta lekka 
ściana mogła łatwo wylecieć czyli neutralizować wysokie ciśnienie powietrza 
względnit^ęfifiS^o&ySi^^Jjdy dach i Talary miały pozostać cało.Niestety.w ty®

"" przypadku tylko jeden mieezalnik-kadż .w dodatku nie pełna .spowodowała ,żc 
nie tylko ściany wyleciały.ale również zniszczony został dac h i cały budy* 
nek.mzystko było zawalone i przesypane gruzami.Nie wartp było tego odbudo- 
wfwać.

Dokładna relację z soich epotrzeżeó na temat wybuchu składałem również 
mojemu przełożonemu Pawłowi /Dankówi Małkowi/.Po pewnym czasie po wybuchu 
Pawoł przekazał na® tzn i ja dostałem podziękowanie dowództwa za dobrę ro

botę .Na wolę uwa^ę.że eż ze defer6 .be dała âfcduże straty Paweł zapewnił mnie, 
że "Ojczyzna Ci tego kremu nie zapomni.. .To za Tteego Ojca .Płożę być dumny 
z ciebie 1“

f Napisałem to.co jeszcze pozostało mi w pamięci z tamtych lat.Cle to już
lat minęło od tego wydarzenia ? Trzeba aię pokusić i ustalić dokładnę datę
cybuchu.Nie pamięta® bowiem nawet rokutw którym miało to miejsce.axri&9ftftX»

xtt
giakawe fcy fcy&a ie«i był to dzleó tygodnia i o której godzinie naetępił 
ten etraszny wybuch.który wyrzędził szkody nawet aleezkaócom Bydgoszczy.
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Bydgoszcz,dnia 1 marca 1989 roku.

O ś w i a d c z e n i e

Ja Henryk Szymanowicz/członek ZBoWiD -Koła Nr 12 w Bydgoszczy nr. 
ewidencyjny 17167- legitymacja kombatancka Nr 0372993 z dnia 7.X.84r< 
-świadomy odpowiedaialności za wprowadzenie organów władzy w błąd 
przez niezgodne z prawdą zeznanie zapewniam,że znam osobiście z lat 
szkolnych i okupacyjnych
ob. mgr inż Bronisława Bruskiego ur*2o lipca 1919 roku w Brezam 
/Niemcy RFN./ zamieszkałego obecnie w Warszawie przy ul.Waszyngtona 
102/12 i wiem,że tenże
występując pod ps."Zdzisław* był żołnierzem Armii Krajowej -obwodu 
DAg-prockownia Brahnau wchodzącego w skład garnizonu bydgoskiego 
"Dwór". Jako tamże pracujący elektryk,został potera powołany do spec
jalnej komórki dywersyjnej przy inspektoracie bydgoskim"Folwark", 
która w ramach zaplanowanej i przygotowanej akcji " K r e m "  dnia i 
23 czerwca 1944 roku około godz.9,45 dokonała udanego sabotażu na' 
na terenie wspomnianej prochowni.
W wyniku eksplozji powstały straty materialne i ludzkie.Zniszczono 
kilka budynków co spowodowało wstrzymanie produkcji na parę miesię- 
cy,a ponadto zginęło 6 Niemców w tym kilku obcokrajowców* Poza Bro
nisławem Bruskim-kontuzjowanym w prawą nogę nikt inny z 5.pozosta
łych znanych mi uczestników akcji nie został ranny.Około dwóch ty
godni po złożonym mi meldunku przez d-cę akcji kapr.pochor.rwzerwy 
Jana Małka "Pawła" osobiście zetknąłem się z poszkodowanym-kuleją- 
cym Bronisławem Bruskinu 0 powyższych faktach wiem,gdyż w tym czasie 
oprócz funkcji dowódcy obwodu DAG -prochowni Brahnau pełniłem dodat
kowe obowiązki oficera pomocniczego^Komendy Okręgu AK-Pomorze.

Własnoręcznpść podpisu -emeryta mgr Henryka Szymanowicza , 
legitymującego sią dowodem osobistym nr.T K 264311o wystawionym 16 
września 1963 roku przez KMMO Bydgoszcz stwierdzam
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. .na Biała i 
udwik Biały 
;y dgoszcz,

/
Bydgoszcz, dnia 1 marca 1957 r.

p e ł n o m o c n i  c t w o.

Kiniejszym pełnomocnictwem upoważniamy IZgr. Inż. Bronisława 
BKUS1IIEGG, Y.arszawa-Praga II blok 9 m.lG9, do występowania w na- 
szym imieniu przed Prokuratorem Generalnym PUL w Warszawie oraz 
podległymi mu instytucjami i osobami we wszystkich sprawach doty
czących rehabilitacji i wydania nam szczątków syna naszego.Leszka 
Białego, zgodnie z naezym wnioskiem rehabilitacyjnym, wysłanym li
stem polec.onym dnia 5 stycznia 1957 r. do Prokuratora Generalnego 
v: Warszawie, oraz uzupełniającym naszym wnioskiem rehabilitacyjnym 
z dnia 14 lutego 1957 rf., wręczonym prokuratorowi Wojewódzkiemu Wj 
-ział 11 £ledczy w Bydgoszczy.

/inna Biała.'
V

/Ludwik Biały/
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Syn nasz.
Leszka Białego („Syn nasz..."

„PiŻ” 46/88) poznałem w 1940 ro
ku w Łęgnowie (obecnie przed
mieście Bydgoszczy), gdzie hitle
rowcy rozpoczęli budowę olbrzy
miej prochowni. Pracowałem tam, 
podobnie jak Leszek — mój ró
wieśnik, w charakterze elektro
montera Bardzo często wykony
waliśmy pracę tylko we dwójkę, 
znajdując wspólnie możliwości 
dla przeprowadzenia małych sa
botaży Miał do mnie zaufanie, bo 
wiedział, że mego ojca rozstrze
lano za udział w tzw. krwawej 
niedzieli. Wspólne akcje sabota
żowe scementowały naszą przy
jaźń, należeliśmy do jednej orga
nizacji — AK.

Po wyzwoleniu spotkaliśmy się 
kilka razy, snuliśmy plany na 
przyszłość, marzyliśmy, by Jak 
najszybciej podjąć przerwane stu
dia. Po pewnym czasie dowiedzia
łem się o aresztowaniu Leszka a 
później rozeszła się wiadomość, że 
zdołał uciec z UB i ukrył się gdzieś,

, by uchronić rodzinę i kolegów 
przed następstwami swego kroku.

, To mnie trochę uspokoiło. Dziś 
domyślam się, kto był autorem tej 
plotki. Zatem czekaliśmy...

Po ukończeniu studiów zosta
łem służbowo skierowany do pra
cy w Warszawie, gdzie w 1956 ro
ku brałem udział w wielkim wie
cu na placu Defilad z udziałem 
Władysława Gomułki. Wieczorem 
tego dnia byłem przypadkowym 
uczestnikiem zgromadzenia, głó
wnie młodzieży, przed KC, kiedy 
to na wezwanie młodzieży Go
mułka oświadczył, że wszyscy 
winni łamania praworządności 
zostaną pociągnięci do odpowie
dzialności. Wówczas sobie powie
działem: teraz albo nigdy! Poro
zumiałem się z Leszka ojcem. On 
wystąpił do Generalnego Proku
ratora a mnie dał w tej sprawie 
pełnomocnictwo. U Generalnego 
Prokuratora byłem trzy razy, a i 
w końcu zagroził mi. że „za takie 
oskarżenie” powinien mnie ... are
sztować (I)

Nie dałem za wygraną. Zwró
ciłem się o pomoc do posła zie
mi bydgoskiej, ministra sprawie-

Idliwości, Mariana Rybickiego, 
'który zajął się sprawą, ale rar^ej 
nlechetnle 1 flegmatycznie. Na 
szczęście dowiedziałem się o od
ważnym. krytycznym wystąpie
niu w Selmie posła Częstochowy, 
Kołakowskiego. To właśnie on — 
poproszony o pomoc — spowodo
wał, że szczątki Leszka zostały 
zwrócone rodzinie 1 pochowane 
na cmentarzu. On też pomógł ro
dzicom Leszka w odzyskaniu za
branego im domku.

Jestem bardzo wdzięczny za 
opublikowanie artykułu „Syn 
nasz...” 1 będę wdzięczny za 
wydrukowanie mojego listu. 
Już w 1957 roku chciałem, aby

o Leszku dowiectzlafa się cała 
Polska i w tej sprawie zwróciłem 
się do redakcji „Poprostu”. Ale 
tam mi odpowiedziano, że gdyby 
chcieli pisać o wszystkich zamor
dowanych, to nie wystarczyłoby 
im papieru...

BRONISŁAW RRTTSKI 
Warszawa
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mgrcinż.Bronisław Bruski 

04-015 Warszawa

Warszawa 89*03.10

Do Jego Eminencji ks.kard.Józefa Glempa 
Prymasa Polski 
ul«Miodowa 17 
Warszawa

Wasza Eminencjo !

Najmocniej przepraszam,że zwracam się do Waszej Eminencji, 
ale przecież cel uświęca środki więc ze spokojem mogę chyba przed
stawić sprawę,która moim zdaniem zasługuje na najwyższą uwagę.

Prawo i Życie /nr.46 z 1988r/ opublikowało artykuł pt.*'Syn 
naszg*." w którym na tle morderstwa dokonanego w 1945 roku na Le
szku Biały® przewija się sprawa zaginięcia w tym samym czasie księ 
dza Pacewicza z Bydgoszczy,W sprawie Leszka Białego-mego przyjacie 
la z lat okupacji-chodziłem do Prokuratury Generalnej w 1957 roku 
aż trzy razy;aż zagrożono mi aresztowaniem.W końcu jednak "wycho
dziłem" tyle,że Leszka rodzice odzyskali szczątki zamordowanego 
syna i mofeli pochować je na parafialnym cmentarzu.Z posiadanych 
przeze mnie akt sprawy dot.Leszka Białego wynika,że w sprawie księ 
dza Pacewicza nikt nie występował i "zaginięcie" kapłana uszło 
oprawcom na sucho.

Obecnie,po tylu latach,wystąpiłem ponownie do Prokuratury 
o zbadanie przebiegu śledztwa wsprawie dokonanego w 1945 roku mor
derstwa Leszka Białego.Wydaje mi się,że nadszedł czas żeby wystą
pić również w sprawie wyjaśnienia "zaginięcia" księdza Pacewicza. 
Jeśli ksiądz nie pozostawił żadnej rodziny ani przyjaciół;którzy 
mogliby w tej sprawie wystąpić,to wydaje mi się że taki obowiązek 
ciąży na władzy kościelnej.

W sprawie Leszka Białego mam kopie wszystkich dokumentów,w 
których jest mowa o księdzu Pacewiczu.Dokumenty te chętnie udostę
pnię zainteresowanym.
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W s p o m n i e n i e  p o ś m i e r t n e

Dnia 21 września 1939 roku w Warszawie9zmarł nagle nasz 
komiliton B r o n i s ł a w  B r u s k i  , urodzony 20 lipca 1919 r. 
w Bresen-BPN. Po odzyskaniu nipodległości .związana z polskim dzie
dzictwem duchowyrafrodzina/ojciec Józef i matka Ann* z d.Strylczuk wraz 
z gromadką dzieci/ niebawem znalazła się w wolnej ojczyźnie. Osiedla
jąc się w Bydgoszczy,ojciec pracował jako ślusarz kolejowy a Bronisław 
formując swą osobowość na mocno utrwalonych tradycjach narodowych-m5sł 
razem z Niepodległą Polską i niezwykle trudnych warunkach material
nych, zmierzał ku świetlanej przyszłości.Ciężkie czasy kryzysu gospodar
czego poniekąd ukształtowały w nim silny,szczególaie twardy i zarazem 
prawy charakter ,zdolny już okrzepłą młodzieńczą siłą przełamywać wszel 
kie przeciwności życia. ?ragnął wiedzy więc kosztem wielu wyrzeczeń 
kształcił sio własnym sumptem,a w chwili wybuchu II-wojny światowej był 
już studentem drugiego roku Wyższej ^zkoły Budowy Maszyn i Elektrotech
niki im.Bergera w Poznaniu.Nie był wówczas związany ze służbą wojskową 
i dlatego nie uczestniczył, w walkach obronnych 39 roku, jednak w pełni 
doznał goryczy klęski wrześniowej.Sam okrutnie represjonowany przez 
wkraczające do B y d g o s z c z y  jednostki specjalne "Einsatzkomando"boleśnie 
odczuł męczeńską śmierć ojca,który po nieludzkin śledztwie ,wyrokiem 
Sądu Specjalnego/Sondergerichtu/został stracony jako zakładnik w dniu
11 listopada 39 r. za to,że będąc członkiem Straży Obywatelskiej w dziel 
nicy Szwederowo ,bronił dostępu wkracaającym do miasta oddziałom Wehr
machtu. Po tej gehennie obarczony piętnem"Fanatycznego Polaka -bandyckij 
rodziny " wykonywał przymusowe roboty jako elektromonter Firmy Koch na 
terenie wznoszonej od podstaw prochowni Dynamit Actien Gesellschaft- 
DAG* ?i^gnowo/dzisiejsczych Zakładach Chemicznych w Bydgoszczy/.Ifimo 
niewolrfczej pracy nie poddał się hitlerowskiej tyranii i z grupką 
znanych mu towarzyszy wspólnej niedoli dokonał kilka drobnych sabotaży 
a potem wraz z nimi w połowie 1943 roku,po nawiązaniu kontaktów,złoże* 
niu przysięgi i przyjęciu pseudonimu *Zdzisławn-ochotniczo wd%pił do 
działającego tamże od dawna obwodu AK. wchodzącego w sk&ad garnizonu 
bydgoskiego"Dwór".Wkrótce stał sią wzorowym żołnierzem ,zdolnym do 
poświęceń miary najwyższej.Kiedy więc w marcu #4 r.wskutek aresztowań 
kilku członków k-mdy insp.bydgoskiego"Folwark" a potem w maju szefa 
wywiadu okręgu kpt.Józefa Grussa MStanisława"-zamiar odbicia uwięzio
nych w specyficznych uwarunkowaniach Pomorza okazał się absolutnie nie
wykonalny ,to on właśnie był jednym z uczestników powziętej wówczas od- 
■iigire j akcji dywersyjnej "Krem»,w wyniku której dnia 23*6.44r. na te
renie prochowni DAG*Łęgnowo" nastąpił groźny wybuch powodujący straty 

✓■- ' ludzkie i materialne oraz okresowe wstrzymanie produkcji.
fl i znik-'Nieststy-u progu wolności po raz drugi/w życiu przebywał dramat areszto- 
tniecia^waŁiyWz wieści uwięzionego w UB.swego najbliższego przyjaciela Leszka 
Białego"Jakuba" ,z którym wspolaie dokonał opisanej dywersji.Chcaąc przeto unik- 
£®jfeąeń*faąć podobnego losu zgotowanego także wielu innym -nie ujawnił swej przy

należności do AK. i podjął daldze studia politechniczne w Gdańsku a po 
ich ukończeniu z SfcW. nakazu pracy otrzymał posadę rzeczoznawcy w Głów
nym Urzędzie Patentowym w Warszawie.Po Polskim Październiku worany tragedii 
zaginionego przyjaciela ,doprowadźił do odzyskania szcząteWzakopanych 
pod śmietnikiem cngiś dobrze strzeżonego budynku UB.w Bydgoszczy przy 
ul. Markwarta.Potem uporczywie lecz bezskutecznie upominał sią o napra
wienie moraliie wyrządzonej krzywdy i dopiero w warunkach tzw. destalini- 
zacji życia,Generalna Prokuratura zajęła w tej kwestii stanowisko stwie 
dzając autorytatywnie na łamach prasy,iż: wobec definitywnego zakończe
nia sprawy dot. Leszka Białego wznowienie procesu nie jest możliwe m.in. 

niepra z powodu przeda\mienia. W tym stanie rzeczy biorąc pod uwagę zaistniałe 
Iworząd/^oóigiś"^okoliczności bezpodstawnego aresztowania oraz stosowania niedozwo- 

lonych metod brutalnego śledztwa doprowadzających do raączeńskiej 
śmierci tego niezwykt* dzielnego i wielce zasłużonego dla Polski żoł
nierza Armii Krajowej -obecnie Eeneralna Prokuratura może tylko w for
mie niniejszego zadośćuczynienia wyrazić ubolewanie.
Na tejkanwie prawdy historycznej zamierzał wystąpić z wnioskiem o nada
nie jednta^ ulic m.Bydgoszczy nazwy Leszka Białego, 32
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ale nieoczekiwana śmiesS przerwała te I inne starania.Nie uczestniczył 
zatem w uroczystości poświęcenia Sztandaru flkręgu AK*-Pomorze ani Sesji
 ̂Naukowej w Toruniu NT.-Walka Podziemna na Pomorzu.

F  Po wielu ziemskich peregrynacjach ,miejsce wiecznego spoczynki) zna
lazł na bydgoskim caentarzu przy ul. Wiślanej Mszę świętą oraz egze- 

| kwie żałobne odprawił ks. Antoni Michalak z parafii Matki Boskiej Zwy-
1 cięskicjNieodwracalny los zrjądził tźa obryty kirem sztandar nasz po 
r raź pierwszy pochylił sią właśnie nad Jego otwartą mogiłą a słowa po
żegnania w imieniu zgromadzonych towarzyszy wygłosił* autor tego* 
wspmnienia pisqr30JH±Hajx raz jeszcze przywołuląc postai tego niezłomne. 
_go żołnierz* Polski Walczącej .
Spoczął na ziemi pomorskiej,dla której pracował,za którą wałczył
i dla której cierpiał .Przyjąła Go na zawsze niech Mu więc lekką będzie 

Bronisławie Brnski- Ragiescat in pace!

©pracował :por.Henryk Szyroanowicz"Marek" 

Bydgoszcz ,clni a 9 październiaka 1S89 roku
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Warszawa 89.02*10

. . ... __ <i 

Mój Kochany! cŁo

Dziękuję za list.,który sprawił mi też dużą przyjemność.Usły
szeć od kogoś,że się trafiło dobrze i tym samym spełniło dobry 
uezynek to jest przecież najważniejsze*Za tą książką chodziłem 
kilka miesięcy,aż w końcu się ukazała*Ale muszę powiedzieć,że je
go pierwsza książka o Bydgoszczy,którą tak mocno krytykowałem,** 
jest obszerniejsza i sprawę Bydgoszczy opisuje dokładniej.W tej ĵ LT- 

Lsriry książce nie podobało mi, się tylko jedno zdanie.Może nie tyle nie 
[ji Spodobało ale obrażało,a mianowicie napisał Jastrzębski,że tylko 

niektórym zdołano udowodnić czynne występowanie wobec Niemców*
Takim sformułowanie® mówi^e^w każdym procesie /Sondergerichtu/ 
hitlerowcy przeprowadzali dowody i tylko tym"najsłabszym" zdoła
no, udowodnić*A przecież nie jest to żadną tejemnicą,źe hitlerow
cy wogóle nie przeprowadzali żadnego dochodzenia.Skazywali tylko 
n^ śmierć i to wystarczało i* do szcz^ścia.Na ten temat prowadzi
łem z Jastrzębskim ożywioną korespoódecję.Pisałem w tej sprawie

L
do prokuratury,ale tam mi odpowiedzieli,że jeśli czuję się tym 
doknięty to mam autorowi,wytoczyć sprawę sądową.

Chciałem Ciebie również poinformować,że ostatnio ukazał się 
w Prawie i Życiu mój list o Leszku Białym i jakby w odpowiedzi 
na ten list,który wydrukowali w PiŹ-u dostałem list od Tadeusza 
Brukwickiefeo z flznania.List na 8 stronach!Między innymi życzy mi 
aby mój projekt przemianowania ulicy Garbary na Leszka Białego 
"cł?wycił"bo rzeczywiście chłopak zasłużył sobie na takie wyróż- 
nie*Doniósł mi jednocześnie^ że Prokurator Generplny zażądał z 
Bydgoszczy całość dokumentów związanych ze sprawą«Telefonowałem 
już w tej sprawie do PG i odpowiedzieli mi;że mam sprawę przed
stawić na jbiśmie.Muszę zatem napisać do prokuratury*

Brukwicki w swoim liście mówi,że zgłaszają się do niego ró
żni ludzie /wymienia mi $ nazwiska/i pyta się czy znam ich z ł^-

czy piszę dobrze to nazwisko.List ten piszę z pamięci i w tej chwi
li nie mam możliwości sięgnięcia do listu Brukwickiego/Muszę się 
przyznać ,.że wymienione nazwiska ja sobie nie przypominam i to oczy
wiście napiszę Brukwickiemu,który był młodszym kolegą Leszka Bia
łego z gimnazjum,ale w czasie wojny się z nim nie kontaktował*Tak 
więc widzisz sprawa się rozwija.Ja przystępuję do pisania moich 
wspomnień o Leszku,ale dla Pomeranii.Zdobyłem już’ od rodziny Lesz
ka jego zdjęcia.
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Mam do Ciebie proubę.uhodzi rai mianowicie o/Oświadczenie mó
wiące o mojej kontuzji nogi /prawej/ w czasie wybuchu w Łęgnowie. 
Kiedyś wspominałem Tobie o tyra,że chcę wystąpić ponownie do ZUS o 

. inwalidztwo wojenne.Tak też zrobiłem.Posłali mnie ponownie do ko
misji lekarskiej,a ta dała mie zaświadczenie że jestem inwalidą
II grupy ale z ogólnego stanu zdrowia.wigc poszedłem do JZUS-u bcj>

f
 Wyjaśnić sprawę,a oni mówią miyże muszę dać moje oświadczenie jaki 
przebieg miało to wydarzenie kiedy odniosłem kontuzje i dać na tą 
okoliczność świadk$£o/|fcjJ® oświadczenie/Dlatego mam prośbę abyś napi
sał mi odpowiednie zaświadczenie,że wiesz o tym bo po wypadku kontak
towaliśmy się i widziałeś,że ledwie. chodziłem.Oczywiście,to wydarze
nie musi być związane żwojną.Chciałem Ci również przypomnieć,że wg 
Jaszowskiego,który opisuje tan wybuch w książce ^Gestapo w jralce 
z podziemie® nad Brdą i Wisłąwto Wydarzenie miało miejsce 22 czer-

!
wca 1944 roku.To jest bardzo możliwe,że to jest prawda.Ja sobie przy
pominam tylko,że było-to lato i trupy jakie wówczas znajdowano były.. 
nagie.Podmueh był tak duży że ździerał z ludzi odzienie.Przede wszy
stkim tą ezęść z pleców.Jak je podnoszono to ubranie spadało.Oświad
czenie to nie musi być przez nikogo pośfcwiadczane /w każdym razie 
nic mi na ten temat nie mówiono/.Myślę,że warto jeszcze spróbować.

U mnie na* razie dość spokojnie.W mieszkaniach kuli na razie tyl
ko sufity i podłogi.Okazało się,pionami poszli obok mego mieszkania 
tzn kuli za ścianą,a teraz po wyłączeniu centralnego ogrzewania bę
dą kuli poziomo w ścianach ..aby pod" ' ' >

ściaNę do sąsiada,gdzie leci pion.Z tym jest pół biedy.Gorzej jest 
z łazienką.Tutaj pion leci moim "korytarzykiem" i to ścianą na któ
rej jest pełno przewodów elektrycznych i nawet telefoniczny.Będę mu
siał je wszystkiezdemontować bo inaczej nie będą mogli przecież spa-'i"waćaAle ta robota czeka mnie dopiero w  maju tj po wyłączeniu central- 
nego ogrzewania.

Ze zdrowiem jako tako się kręci.Zaczyna pobolewać mi woreczek 
żółciowy.Sądzę,że nie mam kamieni żółciowych i nie będzie potrzeba 
je usuwać .jwyślę, że Twoja Małżonka też sobie poradzi jakoś z reumaty
zmem, chociaż to jest bardzł trwała choroba.Mara znajomą w NRD,która 
choruje na reumatyzm i gdy ją widziałem w ubiegłym jpku to trudno by
ło uwierzyć jak reumatyzm potrafi zmieniać ludzi.Nawet palce u rąk 
miała powykręcaneJMiejmy nadzieję,że w Waszym p r z y p a d k u  będzie
tak źle.

Przepraszam,że tak aię. rozpisała^ i zająłem Ci sporo czasu na 
czytanie.Życzę Wam obojgu dużo zdrowia i dużo przyjemnych chwil.

loryfer^lt.Tak więc żeby się dostać

Do usłyszenia
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Bruski B r onis ła w
Bydgoszc z
ZWZ

£
- działał w rejonie I-DAG. Uc z e s t n i c z y ł  w akcjach 
sabotażowych: zakłócał produkc ję  prochowni, 
uszkadzał linie elektryczne.

Zob. tom 23 - Stutthof, n r . 90, H. Sz yman o w i c z
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Bruski Bronisław
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