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Ż Y C I O R Y S

Urodziłem się 1 stycznia 1922 r. w miejscowości Nakło n/Notecia, 
w rodzinie robotniczej (ojciec listonosz). W okresie międzywojen
nym byłem na utrzymaniu rodziców. W tym też czasie uczęszczałem do 
szkoły powszechnej a po jej ukończeniu do szkoły średniej (Gimna
zjum i Liceum Ogólnokształcące) w Nakle n/Notecia. Do roku 1939 
ukończyłem trzy klasy w/w szkoły średniej. Również w tym okresie 
należałem do Związku Harcerstwa Polskiego. Przyrzeczenie harcerskie 
złożyłem w czerwcu 1933 roku. W pierwszych miesiacach okupacji rów
nież byłem na utrzymaniu rodziców, dorywczo aby uniknąć wywiezienia 
na roboty do Niemiec, pracowałem u okolicznych rolników.
W czerwcu 1940 r.przez tzw "Arbeitsamt" skierowany zostałem do pra
cy w budowanych przez Niemców zakładach chemiczno-zbrojeniowych 
w Regnowie pod Bydgoszczą ("Dinamit Aktion Geselschaft" Bromberg- 
Branau) obecny "ZACHEM" Bydgoszcz i zatrudniony jako niewykwalifi
kowany robotnik budowlany. Ponieważ Niemcy w tym czasie budowali 
kilka identycznych zakładów w różnych częściach Niemiec i terenów 
zajętych pod wspólna nazwa "DAG"- byliśmy w miarę potrzeby rak do
pracy przesyłani na inne place budów. Dlatego też w okresie kwie
cień 1942 do stycznia 1944 roku pracowałem przy budowie takich sa
mych zakładów w m.Christianstadt a/Bober (obecnie Krzystkowice woj. 
Zielona Góra). Nstepnie w okresie styczeń 1944 do marca 1944 r. 
w miejscowości Allendorf w okolicy m.Frankfurt a/Mein. Z końcem mar
ca 1944 r.przewieziono nas z powrotem do Bydgoszczy,gdzie skierowa
ny zostałem do będących już w rozruchu części zakładów DAG w których 
produkowano trotyl (i inne materiały wybuchowe) i napełniano bomby 
lotnicze i pociski artyleryjskie.
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Bezpośrednio po powrocie do Bydgoszczy,przez kolegę z harcerstwa i ze 
szkoły Teodora Polasika ps."Skrzypek",zwerbowany zostałem do pracy kon-/
spiracyjnej w Szarych Szeregach - Armii Krajowej wcielony do drużyny 

jStefana Adamskiego ps."Ula".I-go kwietnia 1944 r .złożyłem przysięgę 
akowska w obecności wspomnianego już Teodora Polasika ps."Skrzypek" i 

j Władysława Szafrana ps."Wrzos" na ręce plut.Stefana Adamskiego ps."Ula" 
i przyjąłem pseudonim "Olszyna".
W związku z wykonywana praca, na tzw. "Fiłl lstel le" do moich obowiązków 
konspiracyjnych należało : akcje sabotażowe i wywiadowcze na terenie 
zakładów DAG Bromberg-Branau a poza tym nasłuch radiowy radia Londyn 
(BBC), kolportaż prasy podziemnej.
Akcje sabotażowe polegały na celowym rozlewaniu i zalewaniu nadmiernie 
trotylem (w stanie ciekłym) korpusów bomb lub pocisków, co znacznie 
opóźniało końcowy etap produkcji. Zabierałem również kostki trotylu, 
które następnie chowałem w przewodach wentylacyjnych znajdujących sie 
w korytarzach i przewiązkach łączących poszczególne hale produkcyjne.
Trotyl ten zabierał stamtąd d-ca drużyny Stefan Adamski ("Ula"), 
zatrudniony na wydziale "Fullstelle" jako elektryk awaryjny i mający 
możność swobodnego poruszania sie po poszczególnych halach produkcyj
nych .

Akcje wywiadowcze polegały na obserwowaniu sk^d, w jakiej ilości 
przychodzą korpusy bomb i pocisków jak również dokąd i w jakiej ilości 
sa wysyłane po napełnieniu materiałem wybuchowym. Czynności wywiadow
cze wykonywałem szczególnie w czasie rekonwalescencji,kiedy zatrudnio
ny byłem pewien okres czasu w hali końcowego procesu produkcji tj.przy 
znakowaniu, ładowaniu do skrzyń i wywożeniu ich na rampę kolejowa. 
Rekonwalescencje przechodziłem po zatruciu jakiemu uległem w czasie 
awarii kotła z ciekłym trotylem. Awaria ta była zamierzona, dokonana 
przez inna grupę sabotażowâ . Inne czynności konspiracyjne jak nasłuch 
radiowy, kolportaż prasy podziemnej prowadziłem na terenie Nakła n/Notecia.
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W drużynie Adamskiego ps."Ula" przechodziłem również szkolenie woj
skowe, szczególnie regulamin walki piechoty. W zakładach DAG i 
w konspiracji pracowałem do wyzwolenia Bydgoszczy i okolicy tj.do 
26 stycznia 1945 roku. Po wyzwoleniu, zgodnie z wytycznymi dowódz
twa obwodu AK, nie ujawniłem sie i w okresie luty do 21 kwietnia 
1945 roku pracowałem na PKP (Polskie Koleje Państwowe).

Z dniem 21 kwietnia 1945 roku przez b.WKR Bydgoszcz powołany zosta
łem do służby wojskowej w LWP. Służbę ta najpierw zasadnicza a 
następnie zawodowa pełniłem do października 1952 roku.
Wymieniona służbę wojskowa pełniłem w 13 szkol.p.p.a następnie 
w Wojskach Ochrony Pogranicza, a mianowicie w okresie 1945 - 1947 
w Krośnieńskiej Brygadzie WOP (Krosno Odrzańskie) pełniąc funkcje 
podoficera san.-gospodarczego i szefa strażnicy WOP.

Nastepnie w latach 1947-1952 w Krakowskiej Brygadzie WOP również 
początkowo jako szef strażnicy a od stycznia 1950 roku do końca 
służby tj do 13 października 1952 na stanowisku dowódcy strażnicy.

Na skutek małej aktywności politycznej wynikającej z moich 
przekonań politycznych, zostałem w okresie stalinowskim w 1952 r. 
z wojska zwolniony. Po zwolnieniu z wojska, nie mając żadnego 
zawodu podjąłem prace w b.Powszechnej Organizacji "Służba Polsce", 
gdzie pracowałem w okresie lat 1953-1954 jako instruktor.

Nastepnie w okresie 1954-1967 zatrudniony byłem w Instytucie Budow
nictwa Politechniki Krakowskiej początkowo jako pracownik fizyczny 
a nastepnie jako laborant. W okresie lat 1967-1982 pracowałem w Kra
kowskim Przedsiębiorstwie Materiałów Budowlanych na stanowisku 
inspektora d/s szkolenia zawodowego.
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Z dniem 1 marca 1982 roku korzystając z uprawnień kombatanckich 
przeszedłem na wcześniejsza emeryture. Po przejściu na emeryturę 
poświeciłem sie pracy społeczno-kombatanckiej i tak w okresie 
marzec 1982 do czerwca 1991 w b.ZBOWID a od czerwca 1991w SZZAK.

Od 1986 r. jestem również członkiem i współpracownikiem Fundacj 
"Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" w Toruniu.

Czesław Gogołek
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1/ Gogołek Czesław, 1922r.
?/ "Olszyna"
3/ 30-322, Kraków, ul.Praska 57/26, tel.66-53-280
4-/ emervt
5/ Byłem uczniem 3 kio Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Bolesława 

Krzywoustego w Nakle n/Notecią*.
6-7/ Byłem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego a mianowicie:

w okresie 1930-1936r. 3 drużyny harcerzv im. Kśo. Józefa Poniato
wskiego przy Szkole Powszechnej nr.1 w Nakle0 Następnie w latach 
1936-1939 1 drużyny harcerskiej im.Tadeusza Kościuszki przy 
Państwowym Gimnazjum i Liceum również w Nakle n/Notecia.
/w/w okresie 1930-1933 zastęp zuchów/

8/ Posiadam stopień harcerski wywiadowcy, funkcji żadnej nie pełniłem.
9/ W kampani wrześniowej udziału nie brałem.
10/ W Wojsku Polskim przed 1939r. nie służyłem.
11/ Do Szarych Szeregów /bydgoskich/ wstąpiłem wiosną /kwiecień/

1944r..wprowadził mnie nie żyjący już kolega ze szkołv i harce
rstwa Teodor Polasik ps."Skrzypek".

12-15/ Mój przydział służbowy /w bvdgoskim/ cały czas w okresie kwiecień 
1944 do styczeń 1945rc to Chorągiew Pomorska "Ul-Lina",
Hufiec Nakło n/Notecią "Rójnoteć", drużyna St.Adamskiego ps*"Ula"o. 
Drużyna ta z dn.01.07o1944r. rozkazem Komendanta Głównego AK 
wcielona została do Armii Krajowej o Obwód Wyrzysk "Stodoła", 
placówka Nakło n/Not."Sasiek", Drużynowy St.Adamski ps. "Ula"o 
Przeszkolenia harcerskiego w czasie przynależności do Szarvch 
Szeregów nie przechodziłem, stopnia nie uzvskałem„
Obowiązvwał svstem piątkowy, skład mojej piątki:Czesław Gogołek 
,ps."Olszyna",/d-ca piątki/, Antoni Brzeziński ps» "Kruk", 
•/Kazimierz Przegiętka ps. "Mały", Tadeusz Różewicz ps. "Filareta",
, Marian Sytek ps.."Bolek"o. Pozostałe stany osobowe drużyny nie są 
mi znane*

16/ Pobyt na robotach w Niemczech w okresie kwiecień 1942- marzec44r<> 
17/ Rodzina nie represjonowana przez okupanta.- 

18^19/ Akcje sabotarzowe i wywiadowcze na terenie pracy przymusowej
Zakładów Chemiczno-Zbrojeniowych /DAG- Dynamit Actien Geselschaft/ 
w Bydgoszczy-Zbiórki i szkolenia z uwagi na sytuację istniejąca 
w czasie okupacji na Pomorzu, odbywały się na melinie tjo w mie
szkaniu również członka Szarych Szeregów Jana Boinskiego ps."Rudv" 

J w Nakle przy ul.Jackowskiego 5« Wyjątkowo w lecie przv sprzy
jającej pogodzie zbiórki i ćwiczenia pod pozorem kąpieli i plażo-

Odpowiedzi_do_ankiety.
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wania odbywały się nad Notecią lub kanałem bydgoskim*. Ponadto prowa
dzone bvłv kolportaż ulotek i nasłuch radia Londyn.
20/ Armia Krajowa, sabotaż i wywiad w miejsca pracv„

W oddziałach partyzanckich nie służyłem,,
21/ Podczas okupacji skierowań y przez tzw. Arbeitsamt pracowałem 
w Zakładach Chemiczno— Zbrójeniowvch /DAG/ Dvnamit Actien Geselschaft 
w Bydgoszczy i zatrudniony bezpośrednio przv napełnianiu bomb i poci
sków artvlervjskich materiałem wybuchowym /trotylem/ gdzie prowadziłem 
działalność sabotażową i wywiadowcza •
23/ Przewlekłe schorzenie górnych dróg oddechowych spowodowane praca 
w oparach i wyziewach ciekłego stanu materiałów wvbuchowych» Bowiem 
w takim stanie napełniane bvłv korpusy bomb i pocisków^
24/ Odznaka Pamiatkowa Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej 1986r0 

Krzyż Armii Krajowej 1989r®
25/ M e  ujawniałem sie wogóle.
26/ Adresy znanych mi członków bvdgoskich Szarych Szeregów :
Antoni Brzeziński pso"Kruk" zamc N*kło n/Nat* ul.Bvdgoska 11,
Marian' Svtek ds."Bolek" zam0 Toruń ulQGrabowskiego 12,
Kazimierz Przegiętka ps<>"Małv" zam0 Nakło n/Notecią*
27/ Po wojnie ukończyłem Technikum Melioracji Wodnych w Krakowie, 
uzyskałem zawód technik Wodnych Melioracji, specjalność - melioracje 
różne.
28/ Bez sukcesów zawodowvch0
29/ Działalność społeczno-organizacyjnadopiero po przejściu na emeryturę 
w 1982r. w b0 ZB0WiD»
30/ W Ludowym Wojsku Polskim służyłem w okresie kwiecień 1945 /nowołanv 
pierwszym poborem na terenie woj. bydgoskiego/ do października 1952re 
W działaniach wojennych i w walkach z UPA udziału nie brałem0 
Tl/ W okresie powojennym w działalności harcerskiej nie uczestniczvłem<>
3*2/ Bvłem członkiem ZBOWiD w okresie 1976-1991r<>
33/ Uzyskałem zaświadczenie kombatanckie nro449700/215789 z dn ?8.10..93ro

ad 6-7/ W okresie między wojennym brałem udział w trzech obozach 
harcerskich a to:
w 1934r0 obóz stałv- Runowo Krajańskie woj.bydgoskie, 
w 1937r» obóz-kurs techn. dla zastępowych- Kaczory woj.bydgoskie, 
w 1938r,, obóz stały- Gródek rt/Dniestrem. k/Zaleszczyk, 
nd 16/ Firma DAG w której, pracowałem miała swoje filie w różnych częściach 
Hemiec i terenów okupowanych i przerzucała zatrudnionych robotników 
w miarę potrzeb na inne podległe sobie zakładv« Dzięki temu znalazłem 
się w Niemczech, jak również dzięki temu na wiosnę 1944r. ponownie 
znalazłem się w filii bydgoskiej* Dlatego też dopiero, wtedy mogłem14



włączvć się do pracv konspiracyjnej, 
ad 10/ W kwietnia 1945r. otrzymałem kartę powołania do służby wojskowe 
w b> LWP. Ponieważ konspirec.ja nadal istniała i działała, zameldowałem 
o tvm d-cv plutona por.Wrzeszczowi os."Aleksander" z równoczesnvm 
zapytaniem co robićo Otrzymałem odpowiedź; "iść zgodnie z kartą d o w o -  

łania ,.bo tam też potrzebni nasi ladzie i czekać dalszych rozkazów",. 
Ponieważ .jednak mimo apominania sie żadne rozkazy czv instrukcje nie 
nadchodziły a wojsko od najmłodszych lat podobało mi się,zdecydowałem 
się w wojsku pozostać,. Dlatego też moja służba trwała do października 
1952r» kiedv to na skutek braku aktywności politycznej i przekonań 
/okres stalinowski/ zostałem z wojska zwolniony w stopniu chorążego*

•r»
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! LEGITYMACJA WOJSKOWA
O F IC E R A  R EZ ER W Y\y

*  Setia: BD Nr 0106023

Nazw isko

Im iona

Im iona rodz iców

4. Data i miejsce urodzenia

:az personalny

Stopień

Rozkaz personalny
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Kraków, dnia 18.02.1993 r. 3

Z A Ś W I A D C Z Ę  N I E

Na podstawie art.217 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego 
oraz dokumentów ewidencyjnych stwierdza się, że Pan GOGOŁEK Czesław 
s.Stanisława ur.1.01.1922 r. pełnił służbę w Wojsku Polskim od dnia 
21.04.1945 r. do dnia 13.10.1952 r.

: 21.04.1945 - 8.09.1945 r. 13 szkolny pułk piechoty 
kurśant7""87Ó97l9^5 r. - 1§o10.1945 r. - 17 Dyw.Piech.-przeszkolenie, 
13.10o1945 r. - 05.1946 r. WOP - podoficer sanitarny, 05.1946 r.-
10.1948 r. WOP - szef strażnicy, 10.1948 r. - 04,1949 r. Centrum Wysz
kolenia - kursant, 04.1949 r. - 08.1949 r. JW 1957 Kraków-dca plutonu,
08.1949 - 13.10.1952 r. JW 1308 Kraków - dca strażnicy.

K O M  E N  T 
ppłk Stam sław KOCZWARA
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^ X £ & U * X _ . f i Q - S l Q 3 & ! £ -  - 8-052 -stodoła- Wyrayak

GOGOŁII Czesław ps. "Olszyna" M- 125
ur. 1 o1 I922r. w Hakle n/kot, pow. Wyrzysk woj.poznańskie syn Stanisława 1 Klary a 4. Plasozek
Co roku 1939 uczeń szkoły podstaw, i gimnazjum im,B.Krzywoustego w Makie 
n/Not - członek ZHP.
W czasie okupacji niemieckiej w okrasie od wiosny 194or. do wyzwolenia 
pracownik fizyczny zakładów DAG w Łęgnowie k/Bydgoszczy /194o-1942r./, 
w Krzystkowicach-Christianatadt a/Bober k/Zielonej Góry /IV.1942-1.1944r/ 
Aldendorf k/Kassel /I.1944-Y.1944r./ i ponownie aakładów DAG w Łęgnowie 
/Y. 1944-VI1.1944r•/ - zatrudniony przy produkcji materiałów wybuchowych /trotyl/, bomb lotniczych i pracach budowlanych.
Po wyzwoleniu /I-IY 1945r/ pracownik PKP na stacji kolejowej Nakło n/Not. 
Od IV.1945r do XII.1952r. odbywa służbę wojskową w LWP. W latach 1953 - 
1964r. pracownik Studium wojsk.Politechniki Krasowskiej na stanowlaku 
instruktora. Następnie w latach 1965-III.1982r. spec.d/e szkolenia praed* 
alębioratwa budowl.w Krakowie.
Społecznie współpracował w ZBoWiD dzielnica Kraków-^odgórze i jako ław* 

nik Sądu Rejon, tejże dzielnicy.
Działalność konspiracyjna to: na przełomie zimy 1941/42 współorgani

zator grupy młodzieży szkolnej i harceraklej w Nakla bez określonego 
przydziału służbow. dla orzejśoia do oddziałów Pol.Sił Zbrojn. na Zacho
dzie.Około połowy maja 1944r. składa przyaięgę na ręce Teodora POLASIKA ft&krz 
"Skrzypek- w obecności Władysława Szafrana /nie zapamiętał ps.tegoż/ w 
mieszkaniu plerwazego a wjm.przy ul.Dąbrowakiego w Nakle n/Not z pray- działem do Szarych Szeregów.

Prowadził działalność uabotażową na terenie wym.wyż. zakładów DAG za 
znanymi sobie kolegami,beK formalnego przydziału w sensie wojskowym. 
Sabotaż polegał na niszczeniu produkcji trotylu, bomb lotniczych i produkcji budowlanej.

Życiorys w archiwum

ayab. - ■- 125

zdjęcie w archiwum
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ćUZBBlttl— 2Q— SIOSBĄMB- - S-032 "Stodoła* Wyrzysk L

GOGOŁEK Czecław ps. "Olszyna" M- 125
ur. 1 o1 I922r. w Nakle n/Not, po w. Wyrzysk woj. pozna ii akie 
syn Stanisława i Klary z d. Pizzozek
Do roku 1939 uczeń szkoły podstaw, i gimnazjum im.B.Krzywoustego w Nakle 
n/Not - członek ZdS-W czasie okupacji niemieckiej w okresie od wiosny 194or. do wyzwolenia pracownik fizyczny zakładów DAG w Łęgnowie k/Bydgoszczy /l94o~1942r./f 
w Krzystkowicaca-Ohristianstadt a/3obar k/2ielonej Góry /IV. 1942-1.1944r/ 
ildendorf k/Kaeael /I.1944-V.I944r./ i ponownie zakładów DAG w £ęgnowie 
/v.1944-VII.1944r./ - zatrudniony przy produkcji materiałów wybuchowych /trotyl/, boffib lotniczych i pracach budowlanych,
TPo wyzwoleniu /T-IV I945r/ pracownik PKP na stacji kolejowej Nakło n/Not.
Od IY#l945r do £II.l952r. odbywa służbę wojskową w LWP. W latach 1953 - 
1‘j64r. pracownik Studium Wojsk.Politechniki Krasowskiej na stanowisku 
instruktora. Następnie w latach 1965-111*1982r. spec.d/3 szkolenia przedsiębiorstwa buaowi.w Krakowie.

Soołecznie współpracował w ZBoWiD dzielnica Kraków-Podgórze i jako ław
nik' Sądu Bejon. tejże dzielnicy.

Działalność konspiracyjna to: na przełomie zimy 1941/42 współorgani
zator grupy młodzieży szkolnej i harcerskiej w Nakle bez określonego 
przydziału słażbow. dla orzejścia do oddziałów Pol.Sił Zbrojn. na Zacho
dzie.Około połowy maja 1944r. składa przysięgę na jręcs Teodora POLASHA fJtkr* 
"Skrzypek" w obecności Władysława Szafrana /nie zapamiętał ps.tegoż/ w 
mieszkaniu pierwszego z wyn.przy ul.Dąbrowskiego v; Takie n/Not z przydziałem do Szarych Szeregów.

Prowadził działalność sabotażową na terenie wynuwyż, zakładów DAG ze 
znanyuii sobi** ko legaci, bez. formalnego przydziału w sensie wojskowym. 3&botaż polegał na niszczeniu produkcji trotylu, bomb lotniczych i pro
dukcji budowlanej*

życiorys w archiwum

symb. - 125

zdjęoie w archiwum
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i

Gogolck Czesław ps. “ Olszyna”  (1922-....), członek 
SzSzwNakle

Ur. 1 I 1922 r. w Nakle pow. Wyrzysk; syn 
Stanisława, listonosza i Klary zd. Piszczek. Do 1939 r. 
byl uczniem Gimn. im. B. Krzywoustego w Nakle i 
członkiem ZHP w Nakielskiej DH im. T. Kościuszki.

W czasie okupacji niemieckiej, w okresie od wiosny 
1940 r. do końca wojny, byl pracownikiem fizycznym 
zakładów DAG w Łęgnowie (obecnie dzielnica Bydgo
szczy). zatrudnionym przy produkcji materiałów 
wybuchowych, bomb lotniczych i przy pracach budo
wlanych. Na przełomie zimy 1939/1940 współorga
nizował w Nakle grupę młodzieży szkolnej i harcerskiej, 
pragnącej przedostać się do PSZ we Francji. Około 
połowy maja 1944 r. złożył na ręce Teodora Polasika 
ps. “ Skrzypek” z Sz Sz przysięgę w obecności Wła

dysława Szafiana, w mieszkaniu Polasika przy ul. Dąbrowskiego w Nakle. Prowadził działalność 
sabotażową na terenie DAG w Łęgnowie wraz ze znanymi sobie kolegami, bez formalnego 
przydziału.

Po wyzwoleniu z niemieckiej okupacji, od stycznia 1945 r. pracował na stacji PKP 
Nakło. W kwietniu 1945 r. powołany do LWP, najpierw odbył służbę zasadniczą, a następnie 
zawodową, do chwili zwolnienia go w stopniu chor. w październiku 1952 r. W latach 1953- 
1964 był instruktorem Studium Wojsk. Politechniki Krakowskiej, następnie pracował w 
budownictwie w Krakowie. Od marca 1982 r. na emeryturze.

APAK, T.: G o g o ł e k  Cz.; mat. autora.

Antoni Brzeziński
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F U N D A C J A
Archiwum Pom#rskie Armii Kroiowei

Ol. Piekary 49, lei. 271-86
87-100 TORUŃ

T oruń 5.06*93 r.

Szan. Pan 
Czesław Gogołek 
30*322 Kraków

Szanowny Panie l

W odpowiedzi na pański list z dnia 25.05.93 r. uprzejmie 
informujemy, że biuletyn nr 1/17 został wysłany w marou br. 
Do w/w biuletynu dołączono, b^ła legitymacja oraz pismo, w 
którym dziękujemy za dotychczasową współpracę z Panem, jako 
pełnomocnikiem Fundacji.

Ponieważ z listu wynika, że biuletyn ten nie dotarł do 
Pana, przesyłamy biul, nr 2/18 oraz zaległy nr 1/17 wraz z 
legitymacją. Dziękujemy również za informaoję o śmierci 
p*M.Orłowiejakiego oraz za dotychczasową współpracę z naszą 
Fundacją.

Łączymy wyrazy szacunku
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Kraków,17.06.1994r.

Fundacja
"Archiwum Pomorskie” 
Armii Kr a ,j owej 
ul.Piekary 49 
87-IOOJPoruń
/p«Marcinkowska/

W związku z otrzymana od Pani kartka przesyłam następujące 
dokumenty:
- życiorys,
- odpowiedzi do ankiety /Szare Szeregi/,
- zaświadczenie WKU Kraków-Podgórze..
Uprzejmie informuję, że dokumenty te przedstawiają całokształt 
mej działalności zarówno przedwojennej,okupacvjnej,powojennej 
jak i z okresu służby wojskowej*

Z poważaniem "01szvna" 
Czesław Gogołek ^

f
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Kraków,dn.5.08.94r.

Fundacja 
"Archiwum Pomorskie" 
A r mi i Kra ,j o w e j 
ul.Piekary 49 
87-100 TORUfr
/d.Marcinkowska/

W nawiązaniu do otrzymanej kartki pocztowej z dnia 25.07.94r. 
uprzejmie podaję następujące informacje, a mianowicie:
1/0jciec mój był listonoszem Urzędu Pocztowego w Nakle n/Notecią 
wykonując ten zawód w okresie lat 1916/rozpoczął bowiem jeszcze 
w czasie zaborów/ do śmierci tj. do 1951r.
Oczywiście za wyjątkiem lat okupacji tj.1939-1945 kiedy to 
zmuszony był pracować jako robotnik w firmie DAG Branau- 
Bromberg,Łęgnowo-Bydgoszcz.

2/Służbę wojskową w WOP rozpocząłem jesienią/październik/ 1945r. 
w stopniu plutonowego a zakończyłem również jesienią w 1952r. 
w stopniu chorążego.
Okoliczność powołania i zwolnienia podałem w życiorysie oraz 
w odpowiedziach do ankiety Szarych Szeregów.
Następnie będąc już w rezerwie po likwidacji stopnia chorążego 
jako oficerskiego otrzymałem awans do stopnia podporucznika, 
a w latach następnych zgodnie z pragmatyką następne awanse 
na porucznika i kapitana i ten stopień kapitan w st.spocz. 
obecnie posiadam.

Uprzejmie nadmieniam,że jeśli informacje są nadal niewystarczające 
chętnie je uzupełnię.
Na poparcie mego wyjaśnienia pozwalam sobie dołączyć ksero 
legitymacji wojskowej.

Z poważaniem "Olszyna" 
Czesław Gogołek
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F U N D A C J A
ARCHIWUM 1 MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ  

ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK

B IU RO  FUN D AC JI • 87-100 TORUŃ • UL. W IE LK IE  G A R BA R Y  2 • TEL. (0-56) 65-22-186 
http://www.um.torun.pl/AK, e-mail: AK@um.torun.pl, fapak@wp.p!

KONTO: W IELK O PO LSK I BA N K  K RED Y TO W Y  S A  W TO RUNIU  - NR RACHU N KU  82 1090 1506 0000 0000 5002 0244

I 

o  v

Toruń 3.01.2006 r.

'. Pani
Gogołek

30-322 Kraków

Szanowna Pani !

Zgodnie z umową przesyłam w załączeniu ostatni numer „Biuletynu „ 
Fundacji, w którym została opublikowana nota biograficzna śp. Czesława 
Gogołka ps. „ Olszyna” .

Powołując się na rozmowę w czasie Pani pobytu w Fundacji, uprzejmie 
proszę o podanie następujących danych o śp. Czesławie :

1. dokładna data śmierci oraz miejsce spoczynku (jeżeli to możliwe, to proszę 
o kserokopię aktu zgonu ),

2. data zawarcia związku małżeńskiego, imię i nazwisko panieńskie żony; imio
na oraz daty ( rok) urodzenia dzieci śp. Czesława,

3. posiadane odznaczenia i stopień wojskowy ( kserokopie lub oryginały doku
mentów- legitymacji odznaczeń)

oraz inne informacje na temat faktów dotyczących życia Ojca, które zechce Pani 
uzupełnić.

Łączę serdeczne pozdrowienia.

Z wyrazami szacunku i poważania

Elżbieta Skerska - dokumentalistka
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