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Ja Henryk Szymanowicz • świadomy odpowiedzialności m wprowadze- 
nie władzy w błąd przez niezgodne z prawdą zeznanie. zapewniam, że 
znam osobiście«
Bana chorążego Gracjana Malliioyakiego, Ux0u.iuneg0 10 maja 1895 roku 
w Płoehocinku, gmina Warlubie, województwo bydgoskie $ uczestnika 
Powstania śląskiego wyróżnione*?© aa akcjy Wawelberg - Krzyżom
▼irtuti l&litarl V klasy , k-Łaig podczas oku$ac£i hitlerowskiej ta 
czerwcu 1942 roku został przeze utnie zaprzyslyżony 1 organizacyjnie 
wcielony do obwodu /późniejszego rejonu/ SAG Tiranę U ody, wchodzące* 
go w flk5ad tff.mlzonu bydgoskiego i-K - Shsrdr*.
Wys«yóując pod nadanym kryptonimem ar 324» na terenie pracy Dpna» 

mit Akctien OeeelBchaft najpierw tworzył wojskorą struktury plutonuw

a nastypnie kompanii, której był dowódcą w rerwcf? batalionu szkle* 
letowogo stanowiącego zryby rejonu DA(ł*j
Z chwilą dakonspiraoji 1 z&grożenis aresztowania jakie nastąpiły 

w 1:1 per 1944 roku w związku z poć jętą akcją scaleniową AK z BLP»em, 
przejął po mnie obowiązki komendanta rej ona, o którym mewa, a t  do 
zakończenia wojny* V działalności konspiracyjnej wymagającej nie
chybnego opanowania i ryzyka wykonał czy^ó planów sytuacyjnych i 
szkiców związanych z budową obiektu Bi l*
Ponadto od 1943 r« do ko&oa 1944 r« pełnił dodatkowo funkejf łącz*—  ̂

nlka z Bydgoszczy na Bory do wsi Lipinki punktu kontaktowego Stefa- 
\J na Czerwińskiego "JEUczarza*, dokąd przewoził Srobne ilości opatrunŁ 

anoDicji i innych niezbędnych materiałów,]
, 0 powyższych faktach wiadomo mi stąd, i* od 1940 r« pracowaliśmy 
przymusowo jako niewykwalifikowani robotnicy w Pinaie lord SGd Bau 
jCBottigabcrg na terenie Ug&azil* jfetien Geeelschaft. Jednocześnie od 
maroa 1940 roku występując pod pseudonimem "Marek" służyłem w Armii
Krajowej na terenie Pomorza tworząc zroby obwodu BAO - Garnizonu
Dwór, a nastypnie w miary go 4 Inspektorat
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Ja Henryk Ssymanowicz — świadomy odpowiedzialności za wprowadze
nie władcy w błąd przez niezgodne z prawdą zeznanie zapewniam, że 
znam osobiściet
fana chorążego Gracjana Malinowskiego, urodzonego 10 maja 1895 roku 
w Płochocinku, gmina Warlubie, województwo bydgoskieg uczestnika 
Powstania śląskiego wyróżnionego ssa akcję Wawelberg - Krzyżem 
Tlrtutl Militari ? klasy, który podozas okupacji hitlerowskiej w

■ 1 - V r-czerwcu 1942 roku został przeze mnie zaprzysiężony i organizacyjnie—' \ „ **

wcielony do obwodu /późniejszego rejonu/ DAG Zimne Wody, wchodzące
go w skład garnizonu bydgoskiego Al - Dwór*

\  \ -
Wystęóując pod nadanym kryptonimem nr 324* na terenie pracy Dpna- 

mit Akctien Oeselschaft najpierw tworzył wojskową struktury plutonu, . 'w

a następnie kompanii, której był dowódcą w ramach batalionu szkie-
“letowego stanowiącego zręby rejonu DA.0*

Z chwilą dekonsplraoji i zagrożenia aresztowania jakie nastąpiły 
w lipcu 1944 roku w związku z podjętą akcją scaleniową AK z £&F»em,

-- 4* \

przejął po mnie obowiązki komendanta rejonu,o którym mowa, aż do 
zakończenia wojny* W działalności konspiracyjnej wymagającej nie
chybnego opanowania i ryzyka wykonał ozęśó planów sytuaoyjnych i 
szkiców związanych z budową obiektów BAS.
Ponadto od 1943 r. do kańoa 1944 r. pełnił dodatkowo funkcję łącz*\Vnika z Bydgoszczy na Bory do wsi Lipinki punktu kontaktowego Stefa

na Czerwińskiego "Mleczarza", dokąd przewoził frobne ilości opatrunŁ 
amunicji 1 Innych niezbędnych materiałów*?
0 powyższpch faktach wiadomo ml stąd, iż od 1940 r« pracowaliśmy 

przymusowo jako niewykwalifikowani robotnicy w Piżmie Kord Sfld Bau 
KOnigsberg na fcerenie Dpnamit łctien Oeselschaft 0i Jednocześnie od 
marca 1940 roku występując pod pseudonimem "Warek" służyłem w Armii 
Krajowej na terenie Pomorza tworząc zręby obwodu DAG - Garnizonu 
Dwór, a następnie w miarę rozrostu organizacyjnego 4 Inspektorat

P i w  1  a  d  c  z e n i e
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Bydgoszcz • Oficyna, potem Pad okręgu Północno Zachodniego "Jary*1 
i wreszcie stałem się pracownikiem Komendy Okręgu AK Pomorze0 
1 ostatnim półroczu 1944 od sierpnia byłem w stopniu ppor,w

zastępcą dowódoy zgrupowania partyzanckiego AK "Świerki" w Bo- 
rach Tucholskich.!
Powyższe oświadczenie okładam na żyozeide najbliższych członków 
rodziny śp. Gracjana aalinowskiegoe 
Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 1992 roi

Własnoręczność podpisu Heuryka Szymanowicza członka zwyczajnego
Światowego Związku iciniersy Anuli Krajowej Okręgu Bydgoszcz nr 
legitymacji 005206 wydanej 25.04*199
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Bydgoszcz • Oficyna, potem Podokręgu Północno Zachodniego "Jary”
i wreszcie stałem się pracownikiem Komendy Okręgu AK Pomorze0 
V ostatnim półroczu 1944 r. od sierpnia byłem w stopniu ppor* 
zastępcą dowódcy zgrupowania partyzanckiego AK "świerki" w Bo
rach Tucholskich*}
Powyższe oświadczenie składam aa życzenie najbliższych członków 
rodziny tfp* Gracjana Malinowskiego*
Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 1992 roku / )

, V
Własnoręcznió podpisu Henryka Szymanowicza członka zwyczajnego 
światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Bydgoszcz nr 
legitymacji 005206 wydanej 25.04* 1991 r* stwierdzam
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O św iadczen ie

Ja H enryk Szym anowicz - Świadomy odpowiedzialności za wprowadze

nie władzy w błąd przez n iezgodn e z prawdą zeznanie zapewniam, żc znam  

osobiście:

'Pana chorążego Gracjana M alinow skiego, urodzonego 10 maja .1895 

roku w P lochocinku, gm ina Warlubie, województwo bydgoskie, uczestnika 

Powstania ślą sk iego  w yróżnionego za akcję Wawelberg - Krzyżem Virtuti 

M ilitari V  klasy, który podczas okupacji hitlerowskiej w czerwcu 1942 roku 

został przeze m nie zaprzysiężony i organizacyjnie wcielony do obwodu 

(późniejszego rejonu) D A G  Z im ne Wody, wchodzącego w skład garnizonu 

bydgoskiego A K  - Dwór.

W ystępując pod nadanym kryptonim em  nr 324, na terenie pracy D yna

mi A ktion  G eselłschaft najpierw tworzył wojskową strukturę plutonu, a 

n astępn ie kom panii, której był dowódcą w ramach batalionu szkieletow ego  

stanow iącego zręby rejonu D A G  .

Z chw ilą  dekonspiracji i zagrożenia aresztowania jakie nastąpiły w lipcu 

1944 roku w  związku z podjętą akcją scaleniową AK z PAP-em, przejął po 
m nie obowiązki kom endanta rejonu, o  którym mowa, aż do zakończenia  

wojny. W  działalności konspiracyjnej wymagającej niechybnego opanow a
nia i ryzyka wykonał część p lanów  sytuacyjnych i szkiców związanych z 

budową ob iektów  DA G .

Ponadto od 1943 r. do końca 1944 r. pełnił dodatkowo funkcję łącznika 

z Bydgoszczy na Bory' do wsi Lipinki punktu kontaktowego Stefana Czer

w ińskiego "Mleczarza", dokąd przewoził drobne ilości opatrunków, 

am unicji i innych niezbędnych materiałów.

.O powyższych faktach w iadom o mi stąd, iż od 1940 r. pracowaliśmy 

przym usowo jako niewykwalifikowani robotnicy w Firmie Nord Siid Bau 

K onigsberg na terenie D ynam it A ktion  Geselłschaft. Jednocześnie od mar

ca 1940 roku występując pod pseudonim em  "Marek" służyłem w Armii 

Krajowej na terenie Pom orza tworząc'zręby obwodu DAG - Garnizonu  

D wór, a następn ie w miarę rozrostu organizacyjnego - Inspektora Bydgoszcz 

- Oficyna, p o lem  Podokręgu Północno Zachodniego "Jary" i wreszcie stałem

89
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się pracownikiem Kom endy Okręgu A K  Pom orze. W  ostatnim  półroczu  

1944 r. od sierpnia byłem w stopniu ppor. zasiępcą dowódcy zgrupowania 

partyzanckiego A K  "Świerki" w Borach TUcholskicli.

Powyższe ośw iadczenie składam na życzenie najbliższych członków  
rodziny śp.. Gracjana M alinow skiego.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 1992 roku.

Szymanowicz

W łasnoręczność podpisu Henryka Szym anowicza członka zwyczajnego 

Światowego Związku Żołnierz}' Arm ii Krajowej Okręgu Bydgoszcz nr legi

tymacji 005206 wydanej 25.04.1991 r. stwierdzam
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Ja Henryk Szymanowicz /członek ZBOWiD koła ®r« 5 / w Bydgoszczy 
legitymacja lir 15847 By / *
- świadomy odpowiedzialności za wprowadzanie organów władzy w błąd przez niezgodne z prawdą zeznanie zapewniam ,ae znam osobiście • 
Ob. Grac jam %linowskiego urodzonego 10 maja 1895 roku w Pło- 
chocinku gmina Warlubie województwo bydgoskie . a który to 
w czerwcu 1942 roku został przeze mnie zaprzysiężony i wcielany - 
w szeregi uczestników ruchu oporu z przynależnością do obwodu 
hDAG Zimne wody należącegtó do bydgoskiego garnizonu Armii Krajowej
Ob. Gracjan %llnowski występując pod nadanym kryptonimem nr*
324" - na terenie pracy 11 Dynamit Actien Gessellachaft "DAG”Zimne Wody"- w działalności konspiracyjnej wymagającej niezwyk
łego opanowania wykonał plany sytuacyjne i szkice związane z 
budową SAG •
Ha terenię obwodu DAG Zimne Wody 9 którego d-oo był chorąży 
Feliks MySkowiak pseudonim "Jacek” Ob* Gracjan Malinowski pełnił 
funkcję d-cy plutonu szkieletowego do końca okupacji hitlerows
kiej * .
Ponadto w okresie od 1942 do 1943 roku pełnił funkcję łącznika 
z punktu Katakumby" w Bydgoszczy na "Lasy" - do wsi Lipinki - punktu kontaktowego Stefana Czerwińskiego dokąd przewoził drob
ne ilości opatrunków ,amunicji i innych materiałów *
0 powyższych faktach wiadomo rai stąd tżeł od 1941 roku pracowa
liśmy przymusowo jako niewykwalifikowani robotnicy w Flnnie 

-.For* Bnu K&nlmberg m  terenie Dynamit Actien Gessellschaft DAG" Zimne Wody t >
Jednocześnie od 1941 roku występując pod pseudonimem "Marek” służyłem w Armii Krajiwej - początkowo w Garnizonie oraz Inspek
toracie Bydgoszcz a następnie w Szkole fcodokrggu północno Za
chodnim "Jary " i wreszcie jako pracownik Komendy Okrędu Po
morskiego AK "Reich" •
Od sierpnia 1944 roku byłem zastępcą d-cy zgrupowania partyzanckiego G—200 "Świerki" w Borach Tucholskich •
Powyższe oświadczenie składam na życzenie Ob* Gracjana Malinowski go *
Bydgoszcz,dnia 25 lutego 1976 roku *

Dział Kadr Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Produktami Naftowymi "C P N " stwierdza własnoręczność podpisu 
zatrudnionego pracownika Ob*mnr Henryka Szymanowie aa legitymujące 
go się dowodem osobistym TK 2643110 wydanym przez KMMO Bydgoszcz
Bydgoszcz,dnia 28,lutego 1976 r*
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