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Urodziłem się 17«11.1928 r, w Bąkowskim Młynie woj. bydgoskie.
W 1942 r. ukończyłem iubliczną Szkołę w Płochocinie i podjąłem 
pracę w zawodzie młynarskim w młynie w Bąkowskim Młynie, gdzie 
brygadzistą był mój ojciec Wacław Kukawka, a pracownikami wyłącz- ' 
nie Polacy - dwaj bracia Alfons i Konrad Malinowscy, Domachowski, 
księgową Maria Krotoszyńska, prowadzącym rolne gospodarstwo młyń
skie Jan Tomczyk. .
Kierownikami młyna kolejno od 1939 r. do końca 1943 r. byli 

bracia Gustaw i Karol Dreyerowie, bardzo przychylni łolakom. Nie 
kontrolowali pracy ojca w ekspedycji.

Od początku okupacji mieszkanie moich, rodzicąw odwiedzali liczni 
znajomi rolnicy z terenu gmin Warlubie, Lipinki i Jeżewo. W pierw
szych latach okupacji chodziło im o uzyskanie większych ilości 
maki dla siebie, a od 1942 r, również dla partyzantów.

Od grudnia 1942 r. była to już zorganizowana akcja. Razem z oj
cem zostaliśmy członkami grupy AK warlubskiej, zaprzysiężeni przez

leśnictwie Bąkowski Młyn,
Naszym zadaniem było dostarczanie zaufanym rolnikom lolakom, miesz

kającym blisko lasów, większej ilości mąki, również piekarzowi Guz
kowi i Gracjanowi Dubielskiemu prowadzącemu wymianę mąki obaj z 
Lipinek*
Wymienię kilka nazwisk naszych zaufanych odbiorców mąki - Władys

ław Brzeziński, Maksymilian Malinowski, Franciszek Kminikowski, 
Franciszek Kaszubowski, Bernard Jasiński, Jan Karaszewski, Szczo - 
drowscy - wszyscy z Płochocinka, Józef Kurek z Piów-Warlubie, Jan 
Kaczmarek i Franciszek Jasak z Kurze jewa, Władysław Zakrzewski,
Ks. Jan Stryczek, Kazimierz Lahutta z Płochócina i wielu, wielu 
rolników z teren®, gminy Lipinki, Jeżewa*
Dużo mąki pobierał od nas Falkiewicz kupiec z Borowego Młyna, 

którego sjm Henryk, mój przyjaciel, był również członkiem grupy 
AK lipińskiej0

Oczywiście, że z naszych usług- to już za wiedzą kierowników, mły
na -korzystali też Niemcy jak wójt Heinrich Schwarz i warlubscy 
policjanci.

awa Krotoszńskiego, żywicznego robotnika, zatrudnionego w
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Spośród warlubskich policjantów zaprzyjaźnił się z ojcem Rhode, 
który zeznał, że jest przeciwnikiem A.Hitlera i jego polityki wo
bec Polaków, Informował ojca o planowanych przez warlubską poli
cję rewizjach w mieszkaniach iolaków, posądzanjrch o współpracę 
z partyzantami np. rodziny Siciaków, Stefańskich, Pałków z Trzech 
Koron, Kaczmarków i Jasaków z Kurzejewa. Uzyskane wiadomości prze
kazywano pod właściwy adres.

Ta szczęśliwa passa dla konspiracyjnej roboty w młynie została 
przerwana w końcu 1943 r». Odwołano z funkcji kierownika młyna Ka
rola Dreyera i 4-ch młynarzy, w tym mojego ojca. Ja z ekspedycji 
skierowany zostałem do obsługi maszyn. Nowym kierownikiem został 
polakożerca Lemke, funkcję brygadzisty i obsługującego ekspedycję 
powierzono Rachwalskiemu. Była to wtyczka. Rachwalski był Ukraińcem
0 polskim nazwisku i biegle mówiącym po polsku. Mógł to być właso- 
wiec, pełniący służbę w Jagdkommando w Przewodniku.

Skończyło się wydawanie mąki poza normami wyznaczonymi kartkami. 
Odczuła to polska ludność, również partyzanci, W związku z tym otrzy
ma.! em polecenie rozważenia możliwości wydawania mąki w czasie nocnej 
mniany i pobierania jej przez samych partyzantów. Nie odwiedzanie m̂ Jr- 

przez Lemkę i Rachwalskiego młyna w nocy, było okolicznością sprzy
jającą dla wykonania tego zadania. Moim pomocnikiem był Henryk Fal
kiewicz z Borowego Młyna. W rejonie lasów Borowy Młyn - Kuźnica 
Rybno partyzanci mieli swoje ziemianki, H„Falkiewicz pełnił funkcję 
łącznika miądzy partyzantami a mną,. Akcję wynoszenia worków z mąką 
•prowadzono od stycznia do września 1944 r. Przewidziany zapas znajdo
wał się w magazynie przy drzwiach wyjściowych Wieczorem - przed.umó
wioną akcję - stawiałem pustą butelkę półlitrowa^ od wódki na filarku 
przy turbinie, Falkiewicz dawał znać partyzantom, udzielając im nie
zbędnych informacji. Jeżeli przychodząc partyzanci zastali wspomnia
ny znak rozpoznawczy na miejscu, wchodzili do młyna, zabierali towar
1 wynosili go do lasu. Do mnie należało uzupełnić braki, usunąć ewentus: 
alne ślady po nocnych gościach. Powtarzało się to co miesiąc, ostatni 
raz we wrześniu 1944 r.
Wspomniałem, że Lemke był- katem dla Polaków. Nas mieszkańców Bąkow- 

skiego M ł y n a  posądzał o współpracę z partyzantami, o ukrywanie "ban- 
djrtów”. Przeprowadzał w naszych mieszkaniach rewizje, przy udziale 
warlubskiego policjanta SS Krebera. Ażeby pouczyć go o niewłaściwym 
jego do nas stosunku, partyzanci planowali shh przeprowadzić z nim 
rozmowę. Późnym wieczorem 6 wrzesnia 1944 r. zjawili się w obejściu 
młyńskich zabudowań. Na nieszczęście gęsi narobiły niesamowitego 
wrzasku, lemke strzelił przez okno. Połączył się telefonicznie *?£?!©«=

z warlubską policją, a może z Jagdkomman
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mando w ..Przewodniku, Słysząc strzał wyszedłem przed
domD Ig jakimś czasie nadjechał ciężarowy samochód, który zatrzy
mał się przed młyńskim budynkiem# Wysiadło 4-ch policjantów, wśród 
nich poznałem wysokiego policjanta SS Krebera. Była jasna, księży
cowa noc, Lemke zaprowadził policjantów do mieszkania młynarza 
Mieczysława Leśniaka. Słychać było krzyki bitego. Następnie wypro
wadzono go w bieliźnie w pole za budynek mieszkalny i zastrzelono.
Lemke rano tłumaczył się nam.młynarzom, że Leśniak sprowadził par

tyzantów, którzy chcieli go zabić.
Od września 1944 r. do końca okupacji młyn był pod zarządem wojsko

wym. W Bąkowskim Młynie stacjonowała jednostka wojskowa, która cię
żarowymi samochodami wywoziła mąkę do Grudziądza.
Niemieccy żołnierze - Polacy ze Śląska - informowali nas Polaków, 

że Niemcy brzeg Wisły pod Grudziądzem fortyfikują.
Lemke z rodziną na żniwnym wozie w końcu grudnia 1944 r. wyjechał 

do Niemiec. Razem z nim znikł Rachwalski* Mnie powierzono funkcję 
brygadzisty i obsługę ekspedycji,, Księgowość w dalszym ciągu prowa- 
’ ił a Maria. Krotoszjjńska. Do obsługi nłyna powołano Jana Tomczyka
innych Polaków zatrudnionych jako robotnicy w młyńskim gospodarstwie 

rolnym. Brak było ludzi do pracy*
Ludność polska znów mogła otrzymywać większe ilości mąki. Party - 

zanci już nie zgłaszali się« Dowiedzieliśmy się, że rozwiązują swo
je oddziały i każdy na własną rękę planuje przeżyć przejście frontu.
My pracownicy młyna mieliśmy do wykonania ważne zadanie - zabezpie^«e 

czenie zapasu zboża i mąki na zaopatrzenie ludności po wyzwoleniu.
W lutym 1945 r. niektórzy niemieccy żołnierze grozili, że jeżeli 

będą musieli wycofać się z Bąkowwkiego Młyna to wysadzą młyn w po - 
j wietrze0 Tymczasem zaatakowani niespodzianie od strony Pięćmorgów 
a nie od Grudziądza, w nocy 17 ną 18 lutego uciekając zdołali jedynie 
poprzecinać główny pas transmisyjny, który szybko naprawiłem i w po- 

v,ń e ig lutego młyn ruszył pełną parą, a następnego dnia pierwszy
o wyzwoleniu z iząsem mąki jechał do warlubskiej piekarni, a w 

__T .^pnych dniach także do piekarń w Bzowme, Wielkim Komorsku i Li-

Od 18.11. do końca marca 1945 r. pełniłem funkcję kierownika mły
na - młyn był w dalszym ciągu pod zarządem, ale już władz wojskowych 
radzieckich. Wyprodukowana mąka była przeznaczana na użytek cywil - 
nej ludności, także dla radzieckiego wojska. W mąkę zaopatrywaliśmy 
szpital w Toruniu, w którym znajdowali się radzieccy żołnie
rze rekowalescenci.

pineko

Zygmunt Kukawka 
zam. w fiekeweki Mikołajkach Pomorskich

82- 43 USŁ 6



Relacja
gysgmnta Kukawkl młynarza & Bąk owakiego I^yma o swoim i ojca 
i u dziale i y ruchu |,oporu w okresie 1S42 - 1945*

Crodziłem się 17.11*1928 r. w Bąkowskim Młynie woj, bydgoskie.
W 1942 r. ukończyłem Publiczną Szkołę w Płochocinie i podjąłeś pracę 
jako 'ucseń słynarski w Bąkowskim Młynie, gdzie brygadzistą
i obsługujący® ekspedycją był aój ojcies Wacław Kukawka, a pracowni - 
kami wyłącznie Polacy - młynarze Alf ona i Konrad Malinowscy, Dema - 
chowski, księgową Maria Krotoszyńska. prowadzącym gospodarstwo rolne 
przy słynie Jan Tomczyk.
Kierownikami młyna kole jno od 1S39 r. do końca 1943 r. byli bracia 

Gustaw i Karol Dreye rowie, bardzo przychylni Polakom. Sie kontrolował 
pracy ojca w ekspedycji.
Od początku okupacji mieszkanie moich rodziców odwiedzali liczni 

znajomi rolnicy z terenu gmin Warlubie, Lipinki, Jeżewo. W pierwszy ob
latach okupacji chodziła las o uzyskanie większych ilości mąki dla 
siebie, a od 1942 r. również dla partyzantów.
Od grudnia 1S42 r. była to już zorganizowana akcja. Basem z oj ces 

zostaliśmy członkami grupy AS warlubskis j, zaprzysiężeni #*weesb 
przez Władysława Krotesasyńskiego, żywicznego robotnika, zatrudnionego 
w leśnictwie Bąkowski Kłyn.
Haszym zadanie® było dostarczanie zaufanjm. rolnika Polakom, miesz

kający® blisko terenów leśnych, większej ildści mąki,również piekarzoi 
wi Guzkowi i Gracjanowi Dubielskieau, prowadzącemu wymianę mąki oba 
z Lipinek.
Wymienię kilka nazwisk zaufanych odbiorców mąki - Władysław Brzeziń

ski, Maksymilian Malinowski, Franciszek Iminikowski, Franciszek la • 
ssubowski, Bernard Jasiński, Jan Karaśzewski, Szczodrowscy - wszyscy 
z Jłochocinka, Jan Kaczmarek i Jas sak z Kurze jewa, W>adysiaw iSakrzew- 
ski- kupiec i Jsa*5* ks. Jan Stryczek - z sekretarz nad
leśnictwa z Płochocina i wielu, wielu rolników z Lipinek, Mątaska 
i okolicznych miejscowości.
Dużo Mąki pobierał od nas Falkiewicz z Borowego Młyna, którego syn 

Henryk, mój przyjaciel , był członkiem grupy AK lipińskiej.
2 naszych usług korzystali też Hiemcy - wójt Schwarz, komendant po

sterunku policji Bunsch i jego policjanci.
Spośród warlubskich policjantów zaprzyjaźnił się z ojcem Hhode, któ- 

znał, że jest przeciwnikiem A.Sitlera i jego polityki. Informował 
ojca o planowanych przez policję rewizjach w mieszkaniach Polaków, 
posądzanych o współpracę z partyzantami np. rodziny Slciaków, Stefań
skich, J?a&kćw z trzech Koron, Kaczmarków i Jassaków z Kurze jewa. 
Uzyskane wiadomości przekazywane były pod właściwy adres.
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Ta szczęśliwa passa dla konspiracyjnej roboty w młynie została przer 
wana w końcu 1945 r* Odwołano I&rola Sreyera kierownika młyna i 4-ch 
młynarry* w tym mojego ojca. Ja z ekspedycji przesunięty zostałem do ob 
sługi maszyn. Sowysa kierownikiem młyna zostań polakożerca Lemke* funkcj 
brygadzisty 1 dbsłxxgu,1ąc«go ekspedycją powierzono Eachwalskiemu. Była 
ta wtyczka # Sachwalski był Ukraińcem o polskim nazwisku i biegle mówią 
cym po polsku..
Skończyło się wydawanie mąki poza normami wyznaczonymi kartkami* Ode z 

11 to również partysanaci. Otrzymał es polecenia rozważenia możliwości wy
dawania mąki w czasie nocnej zwiany i pobieranie jej przez partyzantów 
Sleodwledsanie młyna przez Lemkę i B&cbwalskiego w nocy było okolica - 
nością sprzyjającą wykonania tego zadania* Moim pomocnikiem byt Henryk 
Falkiewicz £ Borowego Młyna, syn właściciela sklepu spożywczego w Boro 
wym Młynie,/- w rejonie lasów Borowy Hłyn * Kuźnica - Rybno • znajdował; 
się ziemianki partyzantów /.
Akcję wynoszenia mąki prowadzono od stycznia do września 1944 r* Work. 

a mąką stały w magazynie tuż przy wyjściowych drzwiach. Wieczorem - 
przed umówioną akyrją - stawiałem pustą butelkę od wódki aa filarku przy 
turbinie. Falkiewicz dawał zsaal partyzantom. Jeżeli przychodząc zastali 
wspomnianą butelkę n§ umówionym miejscu, wchodzili de młyna, zabierali 
mączny bagaż i znikali z nim w lesie. Bo mnie należało uzupełnić braki, 
maunąć ewentualne ślady po nocnych gościach*
Powtarzało się to co miesiąc, ostatni raz we września 1944 r. 

Wspomniałem, że lemka był katem dla Polaków, las mieszkańców Bąkowskiegi 
KŁyna posądzał o współpracę z partyzantami, o ukrywanie ■bandytów*. 
Przeprowadzał w naszych mieszkaniach rewizję przy udziale warlubskiego 
policjanta SS Irebera. Ażeby pouczyś go o niewłaściwy® stosunku do nas, 
partyzanci zaplanowali a nim spotkanie. Późnym wieczorem 6 września 194' 
zjawili się w obejściu młyńskim. Ba nieszczęścia gęsi narobiły nie samo « 
witego wrzasku, Lemke strzelił: przez okno* Połączył się telefonicznie 
a warlubską policją. Słysząc strzał wyszedłem przed dem. Po shwili uj • 
rżałem nadjeżdżający ciężarowy samochód, który zatrzymał się przed młjtó. 
akia budynkiem. % samochodu wysało 4-ch policjantów* wśród nich poznałei 
wysokiego policjanta SS Krebera. Lemke sprowadził ich do mieszkania 
młynarza Mieczysława Leśniaka. Spychać był© krzyki bitego, następnie 
wyprowadzono go w biellźnie na pole za budynek mieszalny 1 zastrzelono, 
Lemke rano tłumaczył się nam młynarzom, że Leśniak sprowadził partyzan
tów, którzy chcieli go zabió.
Od września 1944 r* do koeftca okupacji młyn był pod zarządem wojskowym, 

W Bąkowskim Młynie stacjonowała jednostka wojskowa, która ciężarowymi 
samochodami przewoziła worki z mąką do Grudziądza.
Memieccy żołnierze - Polacy ze Śląska - informowali nas Polaków, ża 

Hiemcy na lewym i prawym brzegu Wisły pod Grudziądzem fortyfikują alą

-  2
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Lemke z rodziną na żniwnym wozie wyjechał do Uiemiec w końcu grudnia 

1944 r. Razem z nim ulotnił się Raehwalski* Hnie powierzono funkcję bry
gadzisty tóyastf* załogi młyna. Księgowość w dalszym ciągu prowadziła Ma* 
ria Irotoezŷ ŝka. Ho obsługi młyna powołana Jana Tomczyka* prowadzącego 
gospodarstwo rolne i robotników rolnych tego gospodarstwa. Odczuwało &iq 
duże zapotrzebowanie ludzi do pracy.
Ładrość polska znów mogła otrzymywać większe ilości mąki* Partyzanci 

już nie zgłaszali się po mąką. Dowiedzieliśmy się, że rozwiązują swoje 
grupy i każdy na swoją r%ką planuje przetrwać przejście frontu.
My jako pracownicy młyna mieliśmy do wykonania ważne zadanie zabespie 

czonia zboża i mąki na zaopatrzenie ludności po wyzwoleniu.
W lutym 1945 r. niektórzy niemieccy żołnierz® grozili, że wysadzą w pc 

wietrze młyn. Tymczasem zaatakowani niespodzianie od strony lięómorgćw 
nocą z 17 ną. 18 lutego musieli szybko wycofać się, by ratować swoje życi 
Zdążyli tylko przeciąć główny pas transmisyjny, który szybko zazyłeat 
iw południe 13 lutego ruszył młya, a następnego dnia pierwszy

- po wyzwoleniu wćz awsosąp z zapasem mąki do warlubskiej piekarni*
Od 13.11. do ko&ca marca 1945 r. pełniłem funkcję kierownika młyna, 

który był pod zarisądea wojskowej jednostki wadzieekiej. Produkowana mąk 
była przeznaczana na użytek pudncści oraz radzieckiego wojaka* ¥ mąkę 
zaopatrywaliśmy szpital w Toruniu, u którym znajdowali się Radzieccy 
żołnierze rekowalescenci*

Zygmunt Kukawka
zam. w Mikołajkach Pomorskich 82 • 433 mkołajki Pomorskie

N
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Zygmunt Kukawka Mikołaj i Pomorskie, dnia 15.02,1989 r.
1
Mikołajki Pomorskie
82 - 433 Mikołaj i Poru r

0 3  1 J A D C Z H H

o moim udsials w ruchu oporu w latach 1942 - 1945 « Bąkowskim Młynie

Ja, Zygmunt Kukawka, urodzony 17 lutego 1928 r* w Bąkowski* Ułynie, 
gnu Warlubie, b* po w. owi ecie n/tf, ojciec Wacław, matka Slżbista % domu 
Kotnat, od listopada 1942 r* do końca kkupaeji byłem członkiem miejsco
wej grupy AK pracowników młyna*

. szkołę Podstmwwą ukończyłem w Płochocinie 1942 r*, a wieczorową zasad • 
niczą w Sztumie w 1964 r* Zawód młynarza zdobyłem w latach 1942 - 1946 
w młynie Bąkowski Młyn, od 194? - 195P pracowałem Jako młynarz w Kwi- 
dzyniu Młyn Miłosna, w latach 1952 - 1953 w młynis w Mikołajkach Pom*, 
w latach 1953 - 1960 dzierżawiłem młyn w Postolinis, woj# elbląskie, 
w 1961 tq zmieniłem zawód młynarza na malarza, w tym zawodzie praco -  
wałem do 1981 r. w międzyczasie zdobiłem mistrza malarza tapeciarza w 
Zakładzie Budowlano - Remontowym K^binatu Rolnego w Mlecze wie*
Złatym Krzyżem Zasługi zostałaa odznaczony w 1979 r. i Odznaką Zasłuż o - 
negp Pracownika Rolnictwa w 1975 r.
W latach 1950 - 1952 odbyłem służbę wojskową w Warszawie - V Batalion Buąfdowlany J.W. nr* 33s*.

- Lata okupacji*
I - U tu li___ P° ukończeniu Szkoły Powszechnej w Płochocinie w 1942 r.
od lipca 1942 r* zacząłem pracę młynarza w młynie Bąkowski Młyn* Moim ma 
nauczycielem zawodu był mój ojciec Wacław Kukawka brygadzista i kierow
nik ekspedycji* Ja byłam wagowym na zmianę z Mieczysławem Leśniakiem.
W listopadzie 1942 r* odbyło się spotkanie w biurze młyna, uczestniczyć 
11* - mój ojciec Wacław Kukawka? Mieczysław Leśniak, Jan Tomcayk młyńsk: 
stolarz, księgową Marla Krotoszyńska i Jej brat Władysław Krotossyński - 
robotnik żywiczny w leśnictwie Bąkowski Młyn, z zawodu nauczyciel. Omó
wi on ojpomoc dla partyzantów. Wezyscy zgodziliśmy się na to* Mieliśmy
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wskazanym klientom umożliwić wymianę zboża na mąkę poza reglamentację*
Chodziło o rolników mieszkających blisko lasów* okolicznych leśników,
plebanię i sekretarzowkę w PJtochocinie, piekarnie obsługiwane przez Pola*
ków( również punkty wymiany zboża na mąkę* Po tygodniu zjawił się w miesz-

PfPCHOCk.tkania moich rodzicow Jozef Patoeki z Lipinek i odebrał od ojca i odo unia 
przysięgę. Z Józefem Sa4e«» Piechockim znalftśmy alf jeszcze sprzed woj - 
ny* już wówczas był naszym klientem* Jemu przekazałem karabin ręczny po - 
zpstawiony przez polskiego żołnierza we wrześniu 1939 r. Mąkę z naszego
młyna pobierali rolnicy* także osoby* które nie kupowały chleb w piekarni*

aa brali od naa mąkę i piekli sami chleb** Mąkę pobierał* od nas ludność 
z trzech gmin - Warlubia* Lipinek i Jeżewa* także wszystkie piekarnie
i również Haman Guzek z Lipinek 1 punkt wymiany zboża na mąkę Gracjana
Dubielskiego w Lipinkach*
Współtowarzyszem roboty konspiracyjnej był warlubski policjant Rhode, za
przyjaźnił się z ojcem, wyznał mu* że jest przeciwnikiem Hitlera, przeka - 
zywał ojcu iniormacje o planowanych przez posterunek policji kontrolach 
młyna* dróg do młyna, a nawet o rewizjach w polskich domach* u rodzin posą
dzanych o ukrywanie oaób poszukiwanych pesez policję* Gestapo* współpracu
jących z partyzantami.
Widocznie podpadliśmy władzy niemieckiej* bo w listopadzie 1943 r* dokonan 
w młynie radykalnej zmiany personalnej* Odwołano TrauBndera Karola Drayers 
pilaków przyjaciela* mie kontrolował pracy ojca w ekspedycji* czterechA
młynarzy wraz z ojcem Wacławem Jiukawką, ćmie i Mieczysława Leśniaka odsu - 
nięto wogóle od wagi* miejsce ojca z obsługą wagi przejął Ukrainiec Walde 

Hachwalski* mówiący po polsku* Te zmiany dały isę odczuć klientom Po - 
lakom i partyzantom* A nowym i?reuhinderem został Lemke* który wobec naa 
pracowników młyna i także pozostałych mieszkańców osiedla, okazywał jaw- 
ną wrogość* Wypominał nam* że kontaktujeiicy się z partyzantami, w ciągu 
dnia dokonywał w naszych mieszkaniach rewizji w towarzystwie warlubskiegc 
policjanta 33 Krebera.
- Partyzanci postanowili z nim porozmawiać* 7 września 1944 r* zjawili si
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na terenie Młyński*, Z ostali przedwcześnie przez Lsaakę zauważeni. Ten 
azybko połączył, aię z posterunkiem policji telefonicznie. Partyzanci ale 
zdążyli odciąć przewód telefoniczny* Lemke eddał serię strzałów z ręcz - 
nego karabinu przez uchylone w mieszkaniu okienko a Partyzanci Tfycofall 
się. Po ich odejściu wrócił z odwiedzin u znajomych w sąsiedniej wsi 
Pięćmorgi kieczysław Leśniak# Mieszkał na piętrze domu Lenki* dokąd wcho
dziło się schodami, usytuowanymi na zewnętrznym murzo domu od strony pod
wórza. Kadjechał samochód ciężarowy z policjantami*. Lemke oskarżył Mie
czysława Leśniaka* że to on sprowadził partyzantów* którzy mieli go zabić. 
'A^prowadzony w pole blisko młyna* mieczysław Leśniak został rozstrzelany* 
Zwłoki policjanci zabrali ze sobą.
W okresie od stycznia do września 1944 r. udało nam się zorganizować nocą 
dwukrotnie wyniesienie przez partyzantów z młyna mąki ą workach na pla
cach do lasu. Przebieg tych akcji był następujący, Młyn stał przy lesle* 
partyzancka droga prowadziła z lasu przez prowizoryczny mostek na Kąta - 
wie* przez śluzę - mostek* na której ustawiałem pustą butelkę od wódki. 
Był to znak# że droga do młyna jest wolna. Partyzanci wchodzili do młyna 
mając drzwi przymknięte. Zabierali na plecy trzy worki z mąkę i tą samą 
drogi* wracali do lasu* torii z mąką stały tuż przy drzwiach wyjściowych. 
Był to zapas mąki przygotowany dla piekarń. Po odejściu partyzantów uby
tek uzupełniałem* zbadałem teren* czy nie pozostał jakiś ślad po par - 
tyzantach i zamykałem młyn. Treuhfcndar taki zuch w ciągu dnia* no
cą nie wychodził z domu. Bał się partyzantów. Moim łącznikiem z partyzan- 
tani był mój przyjadiel szkolny Henryk Falkiewicz, syn właściciela akle- 
pu spożywczego w Borowym Młynie* gdzie partyzanci mieli jeden z trzech 
bunkrów# Po wojnie w rozmowie z Janem Braunem z Lipinek* ten przyznał się, 
że w wynoszeniu worków z mąką z młyna brał też udział* Po 7 września 
śmierci łf eozyaława Leśniaka raz jeozcza udało mi się akcję wynosu mą
ki zorganizować.

■uJ
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Szanowny Panie!

Pan

Zygmunt Kukawka 

82-433 Mikołajki Pom.

Jestem dokumentalistką Fundacji Archiwum pomorskie Armii Krajowej w 
Toruniu. Zapewne wie Pan, iż w naszym Archiwum w teczce opatrzonej sygnaturą 
M:248/857 Pom. znajduje się relacja o Pana działalności Konspiracyjnej.
Dążymy do uzupełniania dokumantacji konspiratorów pomorskich i w związku z tym 
bardzo proszę o przysłanie informacji o posiadanych odznaczeniach i stopniach 
wojskowych. Bardzo pomocne okazłyby się chociaż kserokopie legitymacji posiadanych 
odznaczeń i nadań. W załączeniu
przesyłam ostatni numer „Biuletynu”, który wydaje Fundacja.

Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku.

Z poważaniem....
Elżbieta Skerska 

dokumentalistka
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