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tyęf JT/^3 ps.nPrus%MHrozijc", "Zimny ** Ł2
BEBNAHB MRGZljJSKI ( ), instruktor harcerski, komendant hu
fca bydgoskiego Szarych -'zeregów,(1940-1942),komendant chorągwi pomorskiej 
Szarych szeregów (1942).

Brak bliższych danych o jego młodości.Przed wojną instruktor Związku Har
cerstwa Polskiego w Bydgoszczy. W 1935 r. wyjechał z Bydgoszczy do Gdyni,
W stopniu porucznika był kierownikiem służby optycznej. Pełnił obowiązki 
inspektora sprzętu optycznego.na jednostkach pływających i obrony wybrze
ża. Od września *‘■937 r. do czerwca 1939 r. wykładowca w szkole specjalis
tów morskich. Następnie był cywilnym pracownikiem Dowództwa Floty w Gdyni. 
Brak danych o jego udziale w wojnie 1939 r. Bo Bydgoszczy wrócił w począ
tkach I94G r. W maju tego roku zaprzysiężony w ramach Szarych Szeregów 

^ i Związku Walki Zbrojnej przez harcmistrza por. rez. B.Porożyńskiego, or
ganizatora chorągwi pomorskiej Szarych Szeregów. Wyznaczony został wówczas 
na komendanta hufca bydgoskiego Szarych Szeregów i podporządkowany bezpo- 

 ̂ średnio hm.B.My»liwkowi - komendantowi chorągwi pomorskiej Szarych Szere
gów kryptonim "Lina*. M. włączył do swojego hufca instruktorów i harcerzy 
prowadzących już samorzutną działalność konspiracyjną. W krótkim czacie 
utworzył w Bydgoszczy cztery Konspiracyjne drużyny. Nadzorował też prace 
zmierzające do powstania w Bydgoszczy batalionu harcerskiego, który miał 
być użyty w czasie walk o miasto. Utorzył w Bydgoszczy ważny punkt łącz
ności Szarych -'zeregów i ZWZ. Latem 1942 r. przejął od zdekonspirowanego 
i zagrożonego aresztowaniem hm.B^Myaliwka Kierowanie całą chorągwią pomor
ską.Po dużej fali aresztowań, która objęła pomorskie struktury A£ i Sza
rych Szeregów, jesienią 1942 r. utracił kontakt zarówno z podległymi mu 
jednostkami terenowymi Szarych Szeregów na Pomorzu oraz z Główną iwaterą 
w Warszawie. Kontakt z GK Szarych Szeregów "Pasieką" nawiązał ponownie 
dopiero wiosną 1943 r. poprzez hm.Edwarda Zftraa ps. "Jacek** -wizytatora 
chorągwi zachodnich Szarych Szeregów. Kontanuował działalność podziemną 
zgodnie z wytycznymi hm.ii.Zttrna. Nie zdołał jednak rozbudować organizacji 
ponieważ został aresztowany w dniu 7 maja 1943 r., razem z kilkoma inny
mi instruktorami chorągwi pomorskiej. Przesłuchiwany był w gestapo w By
dgoszczy a następnie w Gdańsku. Ponownie przewieziony do Bydgoszczy otrzy-4



I
2 -

mał tam propozycję współpracy z gestapo. Zgodził się na nią traktując Ją 
jako szansę uratowania życia, Uwolniony z gestapo zerkał kontakt i ukrył 
się. Udało mu się upotkac z E.Mrnera, którego poinformował o swoim położe
niu oraz przebiegu śledztwa. w dniu 2.ZI.I943 r. w obecnotci E.&tirna prze
kazał formalnie obowiązki komendanta chorągwi pomorskiej (których fakty
cznie nie pełnił od momentu aresztowania) hm.M.Jakubowskiemu, iiie skorzy* 
stał z przedstawionej mu propozycji nielegalnego przerzutu do Generalnego 
Gubernatorstwa i ukrywał się do momentu zakończenia działań wojennych w 
Bydgoszczy. ?o wojnie poświęcił się pracy zawodowej optyka 1 prowadził 
prywatny zakład optyczny w Bydgoszczy* ipec jalizowjtł się w optyce biologi
cznej, dokształcając się w tym zakresie m.in. w Wielkiej Brytanii. Po po-
wrocie z kursu zagranicznego prowadził szkolenie optyków w Polsce. Udzie-

...

lał się społecznie w Związku harcerstwa Polskiego
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M-p, 3
ps.M Prus", "Mrozik", "Zimny "

BERNARD MROZItS&I ( ), instruktor harcerski, Komendant hu
fca bydgoskiego Szarych ->zeregów,(l940-I942)#Komendant chorągwi pomorskiej 
Szarych *>zeragów (1942).

Brak bliższych danych o jego młodości.Przed wojną instruktor Związku Har
cerstwa Polskiego w Bydgoszczy. W 1935 r. wyjechał z Bydgoszczy do Gdyni*
W stopniu porucznika był Kierownikiem służby optycznej. Pełnił obowiązki 
inspektora sprzętu optycznego.na jednostkach pływających i obrony wybrze
ża. Od września A937 r. do czerwca 1939 r. wykładowca w szkole specjalis
tów morskich* Haat«jpnie był cywilnym pracownikiem Dowództwa Płoty w Gdyni, 
Brak danych o jego udziale w wojnie 1939 r. Do Bydgoszczy wrócił w począ
tkach 1940 r. W maju tego roku zaprzysiężony w ramach Szarych Szeregów 
i Związku Walki Zbrojnej przez harcmistrza por. rez. B.Porożyńskiego, or
ganizatora chorągwi pomorskiej Szarych Szeregów. Wyznaczony został wówcza; 
na komendanta hufca bydgoskiego Szarych Szeregów i podporządkowany bezpo
średnio hm.B.My»liwkowi - Komendantowi chorągwi pomorskiej Szarych Szere
gów kryptonim ,,Jjina,ł* M. włączył do swojego hufca instruktorów i harcerzy 
prowadzących już samorzutną działalność konspiracyjną. W krótkim czasie 
utworzył w Bydgoszczy cztery Konspiracyjne drużyny. Nadzorował też prace 
zmierzające do powstania w Bydgoszczy batalionu harcerskiego, który miał 
byó użyty w cza&ie walk o miaato* Utorzył w Bydgoszczy ważny punkt łącz
ności Szarych ^zeregów i ZWZ. Latem 1942 r. przejął od zdekonspirowanego 
i zagrożonego aresztowaniem hm.BjsMy^liwka kierowanie całą chorągwią pomoj 
ską.Po dużej fali aresztowań, która objęła pomorskie struktury A1L i Sza
rych Szeregów, jesienią 1942 r. utracił kontakt zarówno z podległymi mu 
jednostkami terenowymi Szarych Szeregów na Pomorzu oraz z Główną Kwaterą 
w Warszawie. Kontakt z GK Szarych Szeregów "Paaieką" nawiązał ponownie 
dopiero wiosną *943 r. poprzez hm.Edwarda Zttrna ps. "Jacek1* -wizytatora 
chorągwi zachodnich Szarych Szeregów* Kontanuował działalność podziemną 
zgodnie z wytycznymi hm.^.Zfłrna. Sie zdołał jednak rozbudować organizac; 
ponieważ został aresztowany w dniu 7 maja 1943 r., razem z kilkoma inny* 
mi instruktorami chorągwi pomorsKiej. Przesłuchiwany był w gestapo w By« 
dgoszczy a następnie w Gdańsku* Ponownie przewieziony do Bydgoszczy otr6



mał tam propozycję współpracy z gestapo. Zgodził się na nią traktując ją 
jako szansę uratowania życia. Uwolniony z gestapo zerwał kontakt i ukrył 
się. Udało mu się jpotkac z £.2ttrnem, którego poinformował o swoim położe
niu oraz przebiegu śledztwa. W dniu 2. XI .1945 r. w obecności L .ił lir na prze
kazał formalnie obowiązki koiaendanta chorągwi posaorskiej (których fakty
cznie nie pełnił od momentu aresztowania) hm.M.Jakubowskiemu. Nie skorzy
stał z przedstawionej mu propozycji nielegalnego przerzutu do Generalnego 
Gubernatorstwa i ukrywał się do momentu zakończenia działań wojennych w 
Bydgoszczy. Po wojnie po&więcił się pracy zawodowej optyka i prowadził 
prywatny zakład optyczny w Bydgoszczy. Specjalizował się w optyce biologi
cznej, dokształcając się w tym zakresie m.in. w Wielkiej Brytanii. Po po
wrocie z kursu zagranicznego prowadził szkolenie optyków w Polsce. Udzie
lał się społecznie w ^wiązKU harcerstwa ^olokiego.
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Trudno nasi dziś aówić o sprawach dla nas bolesnych, o czasach 
okrutnych i hafibi^cych rodzaj ludzki. Dotychczasowe wojsy ubierały 
Kaski postępowania rycerskiego choć folegały na zabijaniu prz®ciw- 
nika to jednak eliainswały kobiety i dzieci. Ilitlerowey zapalająą 
kwiatową pożogę wojenrą zapowiadali wojnę totalni,, niweazą*^ cały 
rodzaj ludzki narodu, ktsry stawi la opar. Planowo niszczyli kraje 
i ludzi, nie oszczędzając ałodzieiy i całych dzieci. Za aralą nie- 
cieckt2 szły oddziały Selbst Sehutzu a potea Gestapo. Pierwsi og:*iea 
niszczyli kraj podbity. Po drodze wyciągali z doaow ludno&6 zbie
raj.^ ich na plaoaoh, w koieiołaah, aalaeh kinowyon a po wsiach do 
większych budowli np. do stod&ł. Oddziały SS segregowali Polaków 
na grupy z przeznaezeniea na wyaordowanie, na wywiz do Nieaieo na 
praoe niewolnicze, na niewolnikow i zakładników, na wysiedlenie.
Kto z Polaków szczęśliwie przeszedł selekcję przez gęsto sito SS 
togo czekała druga selekcja organizowana przez Gestapo, kt*ra była 
dokładniejsza od poprzedniej, jeszcze brutalniejsza. Niemcy brali 
nie tylko dorosłych ale także ałodzież poniżej lat 18. Na poszcze
gólnych terenaoh Polski aieli r«żne aotody postępowania, fi ziemio 
peraorskn Nieaoy walczyli od tysiąca lat ze zaiennyaa szczę^ciea.
Tya razea chcieli ten problea zlikwidować raz na zawsze i jak Hitler 
powiedział uniknąć poprzednich błędów. Stąd też wywodzi się ich 
bestialstwo 1 brutalność, terror i zbrodnie na tej zieai. Postano
wili zlikwidować polskość i wszelkie Jej ślady na tej zieai, wytrzeć 
ślady.
Ludnoćć Poaorza była i nadal czuła się polak, poalao wieloletnich 
wpływów gerssanizacji. Młodzież polska urodzona już w Polsce Niepod
ległej nie aogła zrozuaieć pretensji Niemców do Poaorza 1 jej lud
ności. Oburzenie swojo siani fest owal i akty.vnie. Saaorzutnie possagali 
żcłnierzoa waloZjCya, rannyss, ewakucwanya i wszędzie gdzie czuli 
się potrzebni. Patriotyczni harcerze tworzyli nawet własne oddziały 
walczące z bronią w ręku lub indywidualnie włączali się do szereg*w 
walczącej araii. wielu zginęło w walce na froncie. 7/ielu zostało 
zaaordovanych po zajęciu terenów przez wroga. Nazwa organizacji 
harcerskiej gestapowcoa była dobrze znana i patriotyza tej Ełodzie- 
ży ich szczególnie interesował gdyż patriotów polkich chcieli lik
widować na samy a wstępie.
Harcerstwo na Poworzu było liozne, jak zresztą w całej Polsce. Skła
dało sio z drużyn szkolnych i pozaszkolnych oraz z kręgów starozo- 
harcorskich. W drużynach pozaszkolnych i w kręgach Btarszohareers-8
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kich byli też karcerze rezerwiści polskich sił zbrojnych, SŁeregowoy, 
podoficerowie i oficerowie* Specjaliści wojskowi r«żsych stopni. Dru
żyny takie stanowiły aame w sobie Już jednostki przydatne do służby 
dla obrony kraju. Gdy w roku 1939 atmosfera wojenna opanowywała ea- 
ł^ Europę ulegała jej również Młodzież harcerska gotowa do obrony 
kraju 1 wolności. Dyskutowano różne plany obronności i udziału. Wszyst 
kie jednak nusiały ulee sił om wyższya, zarządzeniom władz państwowych. 
Gdy wróg ustawił już olbrzymią aralę u granie Polski dnia 24 sierpnia 
1939 w oałysi naszyci kraju ogłoszono Mobilizację. Rezerwiści poszli 
do szeregów sił zbrojnych a drużyny harcerskie zaniejszyły przez to 
sw<tj stan liczbowy i młodzież harcerska pozostała w doau. Jednak nie 
chcieli by<5 bierni wobec tego co działo się w Polsce i na jej poggra- 
niczu. Zgłaszali się do służby poaocniozej a w chwilach zagrożenia 
wielu włączało się do walki zbrojnej.
Po przegranej bitwie nie ustawali ale organizowali łączność rodzinny. 
Organizowali ponoć Materialny dla jericów i rannych. Społeczeństwo 
gremialnie pomagało.
Niemoy na Pomorzu od razu rządził się butnie i pewni siebie. Zwozili 
swoich zioaków z Rzeszy Nienieeklej i lokowali ieh w Mieszkaniach 
wysiedlonych Polaków. Z Polaków opróżnili oentralne dzielnice aiast 
i wsi. Połakom narazie pozwalali Mieszkać na zaniedbanych przedmieś
ciach, nazywając to dzielnicą polską. Tereny podzielili na okręgi, 
rejony, bloki i koraórki. Każda taka jednostka Miała awojy radę i na
czelnika. Te rady Miały za zadanie przystosować każdy teren do swoich 
potrzeb, zagwarantować swoia zioMkoM bezpieczeństwo, pilnować Polak*w 
w każdya domu i w aiojoou pracy. Wyławiać jeszcze tyoh Polaków, któ
rzy nie zdradzają uległośoi i Mają wpływ na ludność,poiską. Zgłaszać 
każdy podejrzany ruch Polaków. Uprzedzali swoich, źe Polacy Maj?, 
skłonności do organizowania powstań narodowych i nie pilnowani stają 
się niebezpieczni. Polakoa zabronili uży,vania języka polakiego w 
Miejscach publicznych. Niemcy stali się agresywni i często prowoko
wali Połak&w. Zdarzały sic wypadki, że Niemiec na ulicy zapytał Po
laka o drogę używająe przy tya języka polskiego. Gdy Polak odpowie
dział po polsku był odaawany do dyspozycji Gestapo lub został pobity, 
iiyli jednak tak tehórzliwi, że ogłoszeniami pubiieznyasi ostrzegali 
Polakiw, że za uderzenie Niemca Polakowi grozi kara śmierci. Młodzi
Ittesscy dość często urządzali sobie napady i a0rdy na bezlronnyeh Po
laków. Gdy zbyt długo była cisza Niemcy ogłaszali, źe Polacy dopuścili 
się gwałtu wobec Niesca by aleś pretekst do nowych wystąpień wobec 
ludności polskiej. Likwidowali wszystkich Polak«w jednego lub kilku 
dotatw czasea.oałej ulicy a nawet Polaków wychodzących z kościoła.
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W tej ciężkiej i beznadziejnej ataosferze ałodzież harcerska orga
nizowała łączność i utrzymywała wzajeanc kontakty organizacyjna. 
Informowała się wzajeanie o ruchach Nieacew i o słabych, stronach 
okupanta, które aoina wykorzystać na korzyló Polaków. Zbierali 
wiadoaeaci nadchodzące z kraju i ze świata 1 kolportowała je de 
doaew polskich. Harcerze nie chcieli być bierni. Powszechnie li
czono na rychły pogrois Niemców w Europie zachodniej.
Odbiorniki radiowe Polakosi odebrano. Jednak odważniejsi ryzykując 
życie całej rodziny i doam, zachowali swoje aparaty jealij( aieli 
skrytkę doskonały. Z takich źródeł inforaacyj korzystali harcerze 
do kolpcrtacji wladoaotei najświeższych z Francji 1 Anglii a potem 
także z Uoskwy.
Nieszczęśoia i eierpienia Polaków wzaaeniały więź narodowy. Okazy
wano sobie żyozliwoS6 i chęć niesienia poaocy. Powstawały nowe wię- 
zy przyjaźni i braterstwa. Powstawały grupki Polaków wyczekuj.>oych 
sygnału i okazji do zrywu dla odzyskania wolności.
'i> tym czasie, bo w poło^/ie aa ja 1940r z Warszawy do Bydgoszczy przy
jechał por. harcaistrz Benedykt Porożyrfiki z poleceniea centralnych 

i władz konspiracyjnych organizowania ruchu oporu na Poaorzu. J3ył de
legat es Związku '' alki Zbrojnej i Szarych Szeregów. Związek Ilarcors*- 
twa Polskiego w dniu 27 września 1939r w Warszawie przyjął charak
ter konspiracyjny i kryp tonią "Szare Szeregi" jedncozeilnie został 
składowy częścią Związku Walki Zbrojnej na prawach autenoaioznyoh.
h Bydgoszczy por. B.Porożyriaki spotkał się z pha. Bernardej Jarozirfs- 
kia. Obydwaj znali się z Cdyni. Ha. B.Porożyrfski do wrzeinia 1939 
był taa koaendantea iiaroerskiegc Ośrodka Morskiego. Pha.B.lłrozirfcki 
był pracownikiem Dowództwa Floty łJarynarki '"ojennej. Por.B.Poroźyi±aki 
polecił 4Łrozii*skieau dobrać osobę drug^ na odprawę organizacyjny. 
ŁSroziński wezwał pha. Huberta Bonina, drużynowego si&daej drużyny 
harcerskiej pozaszkolnej. Porożyrfski obeonych poinforaował o sytu
acji politycznej i wojskowej naszego kraju, o perspektywach i pla
nach na przyszłość. 0 araii działającej w podziemiu, jej strukturze 
organizacyjnej, o planaoh na przyszłość i o szkoleniu bojowya i o 
końeowya etapie powstaniu powszeoanya. Pouczył o nowych zasadach 
konspiracyjnych, o systenio trójkowyn a w wyjątkowych przypadkach 
piątki. 0 zaopatrzeniu w broń i materiały szkoleniowe. Podał sieoi 
kontaktowe, o aetodaca ł^cznoici i o przejioiaoh granicznych do 
tak zwanej Generalnej Gubornii. Zakazał jakiejkolwiek ewidencji i 
posiadania dowodow na pi-mio.
Nakazał organizowanie ruchu oporu w okręgu bydgoskia, powołanie pa
triotów do szeregów Związku Walki Zbrojnej a harcerzy oprócz tego

10



ofe*rce-My do Szarych Szeregów. W pierwszy* rzędzie byłych wojskc- ^ 
wyoh i specjalistów wojskowych. Utworzenie jednostek kadrowych 
i zaopatrzeć w upoważnienia do organizowania Jednostek szkolenio
wych i bojowych. Opracowanie planu i przygotowania do powstania 
powszechnego. Organizowanie sieci inforaaoyjnej, wywiadu wojsko
wego i gospodarczego. Organizowanie sabotażu wojskowego i gospo
darczego. Organizowanie sieci propagandowej. Obserwowanie Nieacśw 
w dziedzinie wojskowej, politycznej, gospodarczej i organizacyjnej.
Ti nioskowanie i przeciwdziałanie. Organizowanie służby ł^ezne-ei 
kurierskiej na Ponorzu aiędzy koaórkaai, rejonaai, koaesd^ okręgu 
i koaendy główny.
Por. 15.Porożyrfski Mianował B.Mrezińskiegc koaesdantea ekręgu byd
goskiego Szarych Szeregów. Zaopatrzył w pełnoaocnictwa.< /a»/alJch V/r/^
Od jD. fair o alaski ago i 11.Bonina odebrał dwie przysięgi, z których 
Jeana była deklaracją i warunkiea przyjęcia do szeregów Zwiyaku 
V alki Zbrojnej a druga do Szarych Szeregów, konspiracyjnej służby 
harcerskiej.
Oto treść przysięgi pierwszej:
"7r lalę Boga ftszeohaogycogo, w Trójcy Przenajświętszej Jedynego 
oraz świętej Llatki Jego, kładę rękę na ten krzyż, Trok męki i zba
wienia i przysięgała, że z bronią w ręku walczyć będę • wyzwolenie 
ojczyzny. Będę kamy i posłuszny rozkazoa i tajounicy nie zdradzę 
cokolwiek by anie spotkać Miało, 
lak ai dopoaóż Bóg."
Treść przysięgi drugiej:
"Mas szczerą wolę całya życiea pełnić służbę Bogu 1 Polsee, nieść 
chętny ponoć bliźnia 1 być posłuszny* prawu Szarycb Szeregów. Ślu
buję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajeanic 
służbowych doehować, do rozkazów służfeowyen się stosowaJ, nic oof- 
nyć się przód ofiary życia.
Obydwaj tę przysięgę składali na placu Jagiełły.
Szare Szeregi choć niały własną strukturę organizacyjny i własny 
progran szkolenia harcerskiego i wojskowego stanowiły aktywne jed
nostki hojowe wojskowej organizacji Związku '»Valki Zbrojnej później
Araia Krajowa. Prograsa szkolenia bojowego był identyczny dla obu 
organizaeyj. Iłatoiaiast prograa szkolenia harcerskiego był dopaso
wany do nowych warunkaw Polski pod okupaoj^ hitlerowską. Dla celów 
konspiracyjnych trzeba było wprowadzać nowy terainologi<|, kryptoni
my 1 pseudoniray. Stworzyć Harcerstwo wojenne.
Główna Kwatera czyli Naczelnictwo Harcerstwa nazwano -"Pasiek?!"
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- V g
Chorągwie - fi żyli koaendy wojewodzkie - "tJle"

Chorągiew Pomorska - "Lina"
Hufce - "Hoje"
Drużyny - "Bcdniny"
Zastępy - "Fszozołjr"
Organizacyjnie podzielono na trzy grapy, trzy szczeale wieka.
Kużda grupa aiała własny człon prograaowy.

■JGrupa r.awiszaktfw zrzeszała Młodzież w wieku od 12 do 15 lat.
Grupa Bejowe Szkoły składała cię z ałodzieźy w wieku od 15 do 18 lat 
Grupa Grapy Sstaraowe w wieku powyżej 18 lat#
Na Poaorzu s powodu wyjątkowo tradnych warunków konspiracyjnych 
powoływano wyłącznie ałodzież starszą de Grup Sztursoyryeh, już 
zdolny do akeyj bojowych i przewidzianych na kadry dowodoze dla 
jednostek o r g a n i z a c y j n y c h  planowanych dla powstania powszechnego. 
Konspiracja na Poaorzu »ie wiała takieh warunków do szkolenia 1 ś 
działania jakich Biała w tak zwanej Generalnej Gubernii.
Grapy Szturnown na Poaorzu składały się z młodzieży starszej, prze
ważnie z rezerwistów, podoficerów i oficerów przedwojennych sił 
zbrojnyeh. Dlatego powiązania Szarych Szeregów i Zwiąsku ?/alki 
Zbrojnej na Poaorzu były hardziej zintegrowane. Plan działania 
i cel by wspólny.
Terenea działania objęto całe województwo poar.orskie dowejenao pod 
kryptoniaea "lina". Gd oaaego początku podzielone na dwa peokręgi:

]/Pomorza Południowego z siedzibą w Bydgoszczy i Pomorza Północnego 
z siedziby w Gdyni. Później każdy podokręg podzielono >ta obwody, 
komor-dantea podokręgu południowego został pha. B.k’roziński a pod- 
okr^gu północnego pha. Bernard Wyaliwek.
Kolendy hufca ales^eiły 3ię:

n Bydgoszczy z koaeadantea Bornardea itrozi^skia 
vt Toruniu z komendantem Felikaea Beazczyrfski*
* Chełasnic z komendantem Tadeuszem Cieplikiem 
w Swieeiu z kosaendantea Czesł&wea Poroży.taklm 

\ >¥ Caojaiaaeh z koaendantea Bernardem Juysliwkiea 
\w Gdyni z koaeudantea luojaaea Cylko.-rakiat 
w Gda&ka z komendantce Lia«ieje» Gwiazdą

Każda komenda hufca starała oi«? objąć w sferę działania rejon swe
go powiatu i dalej, przynajanicj taj bliższe większe aiasta je^li 
nie posiadały liczebnych warunków do tworzenia grupy samodzielnej.
Podokreg południowy tlał kemendę w Bydgoszczy następującym okła
dzie:
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phas. B.Lrezirski - komendant
por. P. Płaczkowski -dow&dca Batalionu Harcerskiego i ofieer łącz

nikowy z Aoaondi Okręgu ZWZ-AK w bydgcszczy
kn. W. Gordon - instruktor szkolenia konspiraoyjnego
piia. B. Subkowski - instruktor szkolenia łączności
pk?a. li. Bonin - instruktor szkolenia sanitarnego
ha. y.Jakubowski - instruktor szkolenia notorowego

A. Talkowski - inspektor dróg wodnych na odcinku ftisła-Olra
pkm. F.Baszczyński - komendant obwodu toruńskiego
ba. T. Cieplik - kouenaant obwodu chełmińskiego.
Powiązanie grup i ezłor.kcw Szarych Szeregów z Z<YZ-Ak sprawił/, że 
często łiieszaro terminologie i krypteniey wojskowe z hareerskiai.
w Bydgoszczy Harcerstwo pozaszkolne w czasie dowojennys było licz
no, karcerze z sob^ bardzo zżyci przez wiole lat. Stąd po klęsce 
wrześniowej szybko włączali się do akcyj społecznych. Był to odruch 
patriotyczny 1 okęć udowadniania przynależności do społccznoćoi 
polskiej. Od staja 134Gr działali w rozszerzonym zakresie 1 według 
programu organizacji działającej w całym kraju.
Do Szarych Szeregów należały następujące drużyny bydgonkie:
I Drużyna lotnicza pkiaictrza Bernarda Subkowskiego
VII Drużyna lndowa 1 żeglarska piua. Huberta Bonina
VIII Drużyna uotorowa ku Maksymiliana Jakubowskiego 
XVI Drużyna Żeglarska pha.Tadeusza Pucia
Drużyny to zrzeszały ałodzież pozaszkolny i wielu rezerwistów 1 a 
specjalisty* wojskowych. 7,'szyscy członkowie tych. drużyn posiadali 
zawtd i z tej przyczyny byli zatrudniani w przedsiębioratwack epa- 
nowanycu przoz okupanta. » tych zakładach pracy, przeważnie w fa- 
brykaok organizowali koworki współpracowników do rużnych akoyj sa- 
bvJtaiowyc«. tfspełpraoownicy ei nie zawsze wiedzieli, że działają 
z przedstawiciele**! organizacji konspiracyjnej ale chętnie pomagali 
guy czuli, że aogą okupantowi zaszkodzić.
n niektóryek zakładach dużych o charakterze przydatnym ula konspi
racji powstawały jednostki Szarych Szeregów - Z,VZ-A.K. Harcerze sr 
wciągali do konspiracji ludzi wartomeiowyck i patriotew okoć nigdy 
harcerza*! nie byli. '.Vstępowali dlatego, ie cieli zaufanie do fear- 
oerza i dlateęo, że zetknęli aie z pierwsz* organizacją konspiracyj
ny . W ten sjiosob w 1941 r Alfona lalkowyki, azłanek koasndy chorągwi 
w Byd^oszozy zaproponował sierżantowi Leonowi Stobrawie przystąpie
nie do Szarych Szeregcw-ZT?Z«*AK i zorganizowania na terenie zakładów 
ar»4nioyjnych w Osowej Górze grupy konspiracyjnej, kt«sra aiała by 
za zadanie sabotować produkoję bossb lotniczych i organizowania za
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pasów amunicji dla polskich jednostek bojowych. Sierżant Stobrawa 
za swoją grupą konspiracyjną był tak aktywny, że w 1942 r. dowodź- 
two niemieckie swr«ciło uwagę na nieprawidłowości tego sakładu. 
Jesieni- 1943r Gestapo organizowało obserwację załogi zakładu by 
ujawnić działalność organizacyjny. Aresztowania planowali na ko
niec października. Komenda uprzedziła o tym sierżanta Stobrawę przez 
ł^czniozkę Urszulę Słomińaką oeeonie Łaniewska, Zagrożona grupa kon
spiracyjna wyszła z tyoh pr«b eało,
H zakładach elektrotechnicznych, ©ocenie Eltra, montowano zapalniki 
ajŁinicyjae, Tam również stosowano raźnych sposobaw unicsprawniania 
i ca.
" zakładach oheaiczr.yeh w Łęgnowie - Dynamit AG - stosowano sabota
żu rb;»(?go rcdzfcju, kt#re miały za zadanie op«iniać produkcję lub 
produkt psnć.
wielkiego ducha patriotycznego byli kolejarze bydgcsoy. Z dużym 
poświęceniem posagali konspiracji gdzie tylko mogli, Pomagali prze
rzucać uateriały i osoby, Brali udział w sabotażach, Uasowo kolpor
towali gazetki konspiracyjne.
Na ©ałym Pomorzu obowiązywał nakaz raojonowania żywności i odzieży, 
Polaoy aogli otrzymywać tylko przycziały żebracze. Tak »yło oficjal
nie ale tam gdzie pracowali Polaoy tam zawsze dla swoich umieli coś 
zorganizować, Np. obuwie sk«rzane »yło tylko dla Niemców • dla Po
lak* w byłe obuwie tylko ze spodem drewnianym. Na ulioaoh nie widy
wano Polaków chodzących na drewniakach,
Znane są przypadki stałego opodatkowywania sio polskiej załogi za
kładu na rzecz rodziny aresztowanego Polaka z konspiracji choć ten 
Polak wcale nie był pracownikiem tego zakładu.
Do akcyj przeciw okupantowi włączały się wazybtkie warutwy społe
czeństwa polokiero. Odczuwało siy tę spójnię, która ułatwiała prze
trwać to kosaasarne życio w tya krwawym terrorze,
•V pierwszys roku konspiracji przeważała praoa organizacyjna z duży
mi przeszkodami bo okupant stale wynosił Polakaw na prace niewol
nicze do Hzeszy Niemieckiej, Etapassi wysiedlał całe rodziny polski© 
do tak zwanej Generalnej Gubornii. Aresztowania i wywożenie do o- 
soz^w koncentracyjnych '®yły na porządku dziennym. 7- szeregach kons
piracji powstawały ubytki, ktiro stale trzeba ayło uzupełniać ale 
często przepadała cała konarka konspiracyjna, Z ozasen atuosfera 
stałego zagrożenia wtr«d Polaków spowodowała na los dnia następnego.
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* VCiężkia eiosoK 41a Polaków był wpadek Francji i ucieczka z konty
nentu sił zbrojnych Anglii. Kadzieja aa szybkie zakończenie wojny 
zgasła. Paychiczoio przygotowywano sit# aa dłuższy okrea wojny ale 
wazysey Polaoy wierzyli w klęakę Trzeaiej Rzeszy NieaieokieJ. Od 
tej chwili należało przetrwać tę koazaarną noe okupacji.
Konspiracja działała dalej. Zdwojono ostrożność by okupantowi nie 
dać okazji do Basowej pacyfikacji i unicestwienia planu powstania 
powszechnego był to bowiea ozas gdy Hitlerowcy azali się zbyt pew
ni siebie i nie liezyli się już z nikia. Akcje zbrojne aa Poaorzu 
nie aiały szans powodzenia w tya okresie. Jedynie grupy partyznao- 
kie w Borach Tucholskich były aktywne ale też w ograniczonych Moż
liwościach.
Żałobnej ataosfer© wśród Polakcw po upadku Franoji Szare Szeregi pos
tanowiły poprawić propagandą. Rozpowszechniano wladoaośoi otrzyaane 
z nasłuchu radiowego stałej staoji naałucbowej prowadzonej przez 
Franciazka Mizerkę i Jego rodziną. Koaenda Główna w Warszawie przez 
kurierów i łąozników do koaendy okręgu Poaorza przysyłała gazetki 
/konspiracyjne, aateriały szkoleniowe, instrukcje i inne. Jedna z 

\/ gazetek p.t. "Źródło" posiadała dużo inforaaeyj cenne dla Polaków, 
które warto było kolportować. B.Mreziński okresowo przedrukowywał 
to na powielaczu i w ilości po 2000 egzeaplarzy rozsyłał na teren

' Poaorza pod tą saaą nazw.,, W tya okresie inne organizacje konspira- 
cyjne czyniły to saao be gazetek było więcej. Gestapo penetrowało 
zawzięoio by znaleźć spraw o o w drukowania. Nieostrożnych posiadaczy 
gazetki gestapowcy aresztowali i wywozili do obozów koncentraoyj- 
nyck.

\/» iooną 1941r z arszawy do Bydgoszczy przyjechał pfea Bersard Myśli- 
wek z rozkazea Kwatery Głównej zjednoczenia działalnctci podokręgu 
cłudnio7/ego i północnego. Warszawa typowała Mrozińakiego i ilyćliwka
a keaend&ata Cbor.,gwi Poaorskiej. ybrano Myśliwka z uwagi na to, 
e Myśliwek w czasie dowojenaya był ozłonkiea Koaendy Chorągwi Po

borskiej, dobrzo znał teren Poaorza a w ezasie konspiracji aiał 
lepsze Możliwości podróżowania po Poaorzu i do Warszawy. Te Możli
wości Jiyśliwek wykorzystywał &ardzo często. Rozszerzył teren dzia
łania Szarych Szeregtw na Poaorzu. Ożywił działalność pedokręgów 
a azezegclnie uaktywnił konspirację gdyńską. Organizował, wizytował, 
dawał instrukcje, zbierał aateriały terenowe, joidził do Kcaendy 
Gł«wnej Szarych Szeregów i Zwięzku Walki Zbrojnej w 'arszawic. Bo 
praey wkładał dużo energii. Koaenda Główna Związku Walki Zbrojnej 
przyznała su wiele pełnomocnictw. Między innymi poleciła au zorga-
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ja i z owad oddzielaj jednostkę wywiadewcz., Polskiej Marynarki Wojennej 
/ pod kryponiaea "Alfa" Ba terenie Gdyni pod kryptonises "Ogródek"*
' Ka czele tej organizacji w Warszawie stali sztabowi ofioerowie Ma

rynarki Wojennej* Chodziło o zorganizowanie wywiadu wojskowego 
przez ludzi obeznanych ze służby aorsk:,* Do tej pracy wżi^gnał 
komendanta hufca gdyńskiego i ozłonka koaendy Podokręgu Poółnoene- 
go ZA Z Lucjana Cylkowakiego* Nawiązał też współpracę s Jozefea 
Olszewski* ps* "Andrzej" koaondantca Podokręgu Północnego ZT.Z*
Rok 1941 dla Szarych Szeregów był rekioa poayślnego rozwoju i osiąg
nięć organizacyjnych* Saiałe akcje członków Szarych Szeregów na 
wybrzeżu zwiększyły czujność okupanta. Dwie kolejne akcje dywersyj
ne partyzantów Polskiej Araii Powstania w rejonie powiatu Staro
gardzkiego w czerwcu 1942r *aobilizowały działalność Gestapo na 
terenie oałego Poaorsa* Poszerzono kontrolę nad Polakaai w urzę
dach ewidencji ludności, urzędzie zatrudnienia (Arbeitsaat)• Zaos
trzone kontrolę korespondencji przeehodząoej przez urzędy pocztowe* 
Gestapo zbierało inforaacje o Polakach od Nieeców blokowych dziel
nic. Polacy, przypadkowi świadkowie tego ruehu ostrzegali osoby! 
/których nazwiska i adresy usłyszeli przy takiej kontroli. V llpcu 
Bernard Myaliwek zorientował się, że jest śledzony przez Gestapo* 
Przyjechał do Bernarda Mrozlńskiego w Bydgoszczy i poinforaował got 
że spodziewa się aresztowania więc sdajc au obowiązki keaendanta 
Chórowi Poaorsklej Szajrych Szeregów* Jednocześnie podał au adresy 
kontaktowe L.Cylkowskiego i U* Gwiazdy w Gdyni* W Gdyni B.Myśliwek 
jeszcze działał z ukrycia, ataosfera w konspiracji wyirzeźa była na
pięta. Wyjazd Mrozlńskiego do Gdyni w tya okresie był niewskazany*

' v* o września Gestapo aresztowało Lucjana Cylkowskiego a dnia 30 
września Bernarda Myśliwka, którego zaaordowali w czasie śledztwa 
dnia następnego. Ka wybrzeżu nastąpiły aasowe aresztowania człon
ków Szarych Szeregów i ZWZ-AK. 7-ówczas Mówiło się o liczsie 400 
o&eb*

f •' tya sanya czasie aresztowali koaendanta podokręgu ZWZ-Ak kpt* 
Jozefa Olszewskiego ps."Andrzej", ktfcry w drodze do aresztu zażył 

| trucizny i zaarł.
Szara Szeregi na wybrzeżu straciły koaendę*
Gestapo nic ustawało w swoich wyczynauk* 'S Bydgoszczy B.ilr o ziński 
zauważył, że jest nadzorowany. Zdradziła to doręezyeielka liataw* 
Poteu Polak fi Murawski podozas pobytu w urzędzie zatridnienla był 
ś\?iadkiea przybycia dwsoh Gestapowców, którzy kazali pokazać sobie 
ewidenoję B.Mrozińakieg©* Po wyjęciu z urzędu poszedł Mrozlńskiego
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ostrzec • złych, zamiaraek Gestapo. ttroziński zwiększył ostrożność. 
Usunył wszelkie Materiały, które Gestapa mogło wykorzystać przeciw 
nieau. Zcstaje aresztowany dnia 7 maja 1943r. W ty za samym czacie 
Gestapo aresztowało koaendanta oowodu Ckełmna ku. Tadeusza Cieplika 
a następnie jego zastępcę inf• Floriana Kuczyfeskiege. W Torunia m£r. 
Adama Felskiege.
Dnia 6 maja 1943r w ' arszawie poznańskie Gestapo aresztowało Naczel- 
sika Szaryck Szereg, w ba. Floriana Marciniaka ps. "Szary"• Deekodzi- 
ły wiadomości, że w tya samym czacie aresztowano ozłonkow Szaryck 
Szeregów w Krakowie i Katowicaek. Stad przypuszczano, że akcja Gec- 
tape była zakrojona na duży skalę.
.v pedokręgu południowym Pomorza po aresztowaniu B.iirozińskiege*
’£• Cieplika, F. Kuczyńskiego i A. Felskiege nie było dalszyck aresz
towań a? poszczególne grupy Szaryck Szeregów prasowały dalej. Nie 
byłe takiego pogromu jak na wybrzeżu. Przez cały czas okupacji z 
Szaryek Szeregów ubyraii członkowie przez wysyłanie ick do Rzeszy 
Niemieckiej na prace przymusowe systemu niewolniczego, aresztowania 
za wrogy postawę wobec okupanta lub za wpływ na Polaków satrudnio- 
nyek w fabrykach. Różny spotykał lok los. Niektórzy wysyłani dc 
ebewackoneentracyjnego z przeznaczeniem na likwidację Jak km. Czes
ław Miodswski. Wysłani do Nicmico mieli obewiyzek organizowania 
na nowym terenie rucku oporu i kontaktowania się z komórką macie
rzysty w Bydgcssosy. Nawet w bydgoskim więzieniu Gestapo B.iiroaiński 
zorganizował konspiracyjny grupę samoobrony. Grupa ta składała się 
z funkcyjnych więźniów politycznych, którzy mieli łatwy dostęp de 
wszystkich więźniów więc mogli ick informować c stanie ńledztwa 
i treści zeznań ick kolegów. Umożliwiali więźniom kontaktowanie się 
z rodziną i orgaaizaejy konspiracyjny. Organizowali dożywianie, 
niszczenie dowodów oboiyżająoyok więźnia, uniemożliwiali lub powo
dowali złagodzenie tortur, kolportowali wśr«d więźniów doóre wiado- 
mońci z nasłuchu radiowego dostarczanych więźniom przez organizacjo, 
llęozonyeb więźniów podbudowywali psychicznie, dodawali sił potrzeb
nych de przetrwania czasu śledztwa. Stan liazebny więźniów w tym 
wiezieniu był prawie zawsze 500 Polaków.
Bo tej więsiennej grupy konspiracyjnej w lecie 1943r. należeli: 

Bernard Mroziński - sokretarz więzienny 
larian Krajewski - lekarz-aanitariusz więzienny 
Leon Tojza - rzemieślnik więzienny 
liaksymilian Bury - rzemieślnik więzienny 
Florian Kuozyiski - więzień do prac rcżnyoh 
Halina Jabłońska - funkcji porządkowej 

oraz inni nazwisk już zapomnianych. Bokaterowie, którzy nie ustawali
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w walce nawet przed obliezea 6alercl. v  hS
Uaytki w szeregack konspiracji bydgoskiej uzupełniano z trudea 
bo Polaków ubywało ale przerzedzone szeregi działały dalej, po- 
aiao utraty człenkaw koaendy i stałej ponetracji Gestapo. Mło
dzież karoerską ceckowała przekoracść w stosuaku do okupanta.
Byli odporni na groźby i propagandę okupanta. Zawsze nurtowała 
lok ekęć przyczynienia sio do niszczenia wroga, działania na jego 
szkodę i to w alejscack gdzie się tego na^aniej spodziewał.

/B.Uroziński wytrzyaał wszystkie próby śledztwa w Bydgeszezy i 
w Gdańsku na Neugarten 27, gdzie sąd SS skazał go na pobyt w ©bo
zia koncentracyjnya w Oświęciaiu. Gestapowcy nic udowodnili au 
przynależności do konspiracji polskiej ale zatrzyaali jako podej
rzanego o takie wykroczenie. Od tej pory Urozirfski planował u- 
cleezkę ale taką by Gestapo nic brało jego rodziny Jako zakład- 
nik«w. ozy odwet za ucieczkę 1 wprowsdzeoie ick w błąd przez cały 
czas śledztwa. Z zaaiarów takick zwierzył się lekarzowi Marianowi 
£rajewskieau gdy przywieziono go z Gdarfoka snów do więzienia w 
Bydgoszczy. Stąd następnya transporten ulał być wysłany do Pozna
nia i do Oświęoiaia. Gestapewcoa zależało na wykryciu erganizaoji 
Szaryck Szeregów podobaie jak w Gdyni. De tyck prób użyli Mrczl^s- 

I kiego, który z tej okazji skorzystał by uciec. Na wolności saael- 
1 ciował o wszyatkia dowodcy bytalionu kareerskiego por. P.Płacskows- 

kieau i do inspektoratu A.K. Z rozkazu przełcżonyck działał Jeszcze 
na szkodę Gestapo przez czas dweok alesięcy i gdy aiał być ponow
nie aresztowany por. Płaczkowski nakazał lirozirfskieau ukryć się 
w Efgasyuie nioaieoklego przedsiębiorstwa O.Martini a po dzie
więciu aiesiącack w aleszkanlu P.Płaozkowsklego. Mrozitfski przez 
eały ten czas utrzyaywał łączność z konspiracją bydgoską.
Dowody prawdy o przynależności Krozimskiego do konspiracji Gestapo 
zdobyło dopiero po jego ucieczce. Mówili, że on aa wicie na suaie- 
niu ale za p&źno sic o ty a dowiedzieli. Tropili go do koćca jrojny. 
i.ył widywany ale nie uenwytry dla Gestapc. Przygody Urozlrtsklego 
od saaego początku wojny do jej końca to osbny rozdział do opo
wieści.
Swoboda ruska w llrozińakiego była Już ogr^niozaa^.. i potrzbny był 
nowy koeendant wojewedzki Szarysk Szeregów, dotąd nie zauważony 
przez okupanta. Dlatego Uroziuski na odprawie dnia 2 listopada 
1943r w obecności delegata Koaendy Głównej w '.Varszawie Ddwarda %urn<y 
ęyrsTT zdał funkcję koaeadanta. Następcą został ha. iiaksyailian 
Jakubowski pu. "Jur".

18



’ Ajo
Niepowodzenia ailitarne Nieae«w aa froncie wschodnia z ozasea aocnc 
podeięły skrzydła również Nieaeoa w Bydgoszczy. Przestali »yć kała 
liwi, Butai i perm i sieale. Już nalej zaczepiali Polaków sa ulicy, 
stawali się łagodniejsi i szukali prawdziwych wiadoao*ci politycz- 
nyck. Zwłaszcza o sytuacji sa froncie wsckodnia. Bali siu Rosjaa.
Cd ziay 1943 roku Araia Krajowa i*Szare Szeregi w Bydgoszczy roz
wijały aktywność i przygotowywania de powstania powszeohnego* Opra
cowywano szczegółowy plan działania, instrukcje, podział aiasta. 
Mianowano novyok dow&doew oddziałów i koaencant«w plaoawek. Werbo
wano nowyośi członków. Organizowane »roń i aaunicji. Usprawniono 
łączność terenowy i terenu z Koaend^ Głuwn.^ w Warszawie. Powiększo
no ilość i zakres akcji sa*oiażowyck. Zbliżał się front.
Cały ten ruck Polaksw nie uszedł uwadze Niejcctw. Aresztowali pola
ków przy najaniejszya podejrzeniu. W 1944r w zakłactack ckenicznyck 
Dynamit A.G. w Łęgnowie aresztowano większą ilcić człcnktw A.K. i 
Iszaryck Szeregów. Byli alędzy ni^i członkowie koaendy. Oaozy kon
centracyjne zaludniano na m o w o. Między tyni więźniaai znalazł się 
tan r«wnież pka. Hubert Benin, drużynowy siodaej drażyny Szaryck 
Szeregaw oraz członek sztabu podokręgu AK Józef Łickstaed. Areszto
wano takie kapitana Józefa Grusso pt."Stanisław", szefa wydziału 
wywiadowczego Kouendy Okręgu Poaorskiego AK, z kttrya współpraco
wały oaydwa podokrogi Szaryok Szeregów Poaorza.
Wiele moi na by jeszcze nazwisk wyaienić,którzy aresztowani przez 
Gestapo i wywiezieni do obozew koncontracyjnyck byli ezłonkaai 
Szaryok Szeregów i AK. Długa też jest lista nazwisk poległych 
i zaaordowanyah karcerzy.
Jeszcze inny rozdział historyczny to działalnoić karcerek w Byd
goszczy i na Poaorzu Gdańskie, ktare współpracowały z harcerza*! 
przez cały czas okupacji. lok praca i służba wojskowa rozpoczęła 
się już dnia 1 września 1939r w służbie ła^cznoioi, sanitarnej
i sowocy społecznej. Czysto rozdzielone sase ausiały działać i 
decydować, zdane na srłaane siły. Po zajęciu Pomorza Niesey nie 
oszczędzili dziewczynek. Zostały także aresztowane i wyv*o:;one.
Czr,»ść wysiedlouo. Pozostało lak nie wioie ale i one włóczyły się 
do konspiracji niejscowej, tworząc jednak ooo»r..; grupo autononioz- 
n. podlegająca Kolendzie Głównej w 7/arszawie, która utrzyaywała 
tylko luźnjr kontakty z koaend , główaa Szaryok Szeregów. Organi
zacja Harsorek przez cały czas okupacji była związana z ZV.’Z-AK. 
Jesieni^ 1941r rozkazea Konendy Gł«iwnoj AK zostały powołane do' 
Wojskowej Służby Kobiet. Za swój patriotyza również ginęły jak 
M ę ż c z y ź n i . 19
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Por.A.K'.Bernard Mroziński,ps. "Prus"
85-120 Bydgoszcz i

O ś w i a d c z e n i e  ś w i a d k a

Ja', jako uczestnik Ruchu. Oporu, b. komendant wojewódzki Szarych 
Szeregów na Pomorze i członek Z.W.Z.-A.K. okręgu pomorskiego od 
19 maja 1940 do połowy stycznia 194-5, świadomy odpowiedzialności 

. wynikającej' z przepisów prawa karnego za prawdziwość podanych 
niżej przeze mnie faktów, legitymujący się dowodem osobistym 
TK 7663869 wydanym dniia 8 października 1964r przez KMMO Bydgoszcz

o ś w i a d c z a m
i.

że ob. Maria Mańkowska z d. Tojza, córka Leona ur. dnia 24.IX.193C 
w Laskowicach pow Swiecie n.Wisłą jest mi znana osobiście jako 
uczestniczka Ruchu Oporna, grupy młodzieżowej Armii Krajowej w Sza
rych Szeregach od połowy 1942 do stycznia 1945r. Pod pseudonimem 
"Bystra" pełniła funkcję łączniczki Komendy Okręgu Pomorskiego 
Armii Krajowej w Bydgoszczy. Przez cały wyżej wymieniony -okres 
czasu pełniła swoją służbę kamie, zdyscyplinowana z dużym poczu
ciem obowiązkowości i odpowiedzialności. Była mi podporządkowana. 
Jej ojciec Leon Tojza w Bydgoszczy przy ul. Dolina 31 prowadził 
punkt kontaktowy Komendy Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej. Przez 
Gestapo był trzykrotnie aresztowany oskarżany, że w Polskiej Or
ganizacji Wojskowej pełni ważną funkcję a przynajmniej skrzynkę 
kontaktową. Był zwalniany by obserwowany dokonał pomyłki. Maria 
Mańkowska w tym okresie funkcję łączniczki wykonywała bardzo in
teligentnie. Gestapo nie podejrzewali młodej dziewczynki o wtaje
mniczenie w konspiracji. Fakt ten wykorzystywano przez Komendę 
Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej.

Prawdziwość powyższych danych 
stwierdzam własnoręcznym podpisem

iv:/

• fTi T * *!“

K T '/
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Pańsłwowe Biuro Notarialne w Bydgoszczy/•'I *>-r; t Q g "j" P
poświadcza, ze podpis (y7:ipw7r3i7t^7^QTyt'/ uznał (a, li, ły) 

własnoręcznie w obecności podpisanego notariusza

Bernard Mroziliski, syn Seweryna i Franciszki 
zamieszkały'w Bydgoszczy, ulica Howo.dwbroka 

- -  ’ l
którego (ej, ycn) icżnarność I ustalił notariusz na podstawie

dowodu osobistego nr ...%5&?J56S__L serii -________

Pobrano znakami: a) opłaty skarbowej w kwocie Z. zł

(z §  15 r ust. 1 pkt. 2 rozp. o opł. skarb.)

■ b) opłaty notarialnej w kwocie _£.9..9.̂ JTzł 

(z § §  2 Q , rozp. o opł. not.)

oszcz, dnia 4 października 1905 roku.
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ZMARŁ BERNARD MROZINSKI

"Życiem pisał historię 
II wojny światowej..."

“Odchodzą od nas Cl, którzy two
im życiem. swoją pracą i bohater-

wsj, którzy ofiarowali Ojczyźnie naj
lepsza lata swego życia..."

Taki był początek przemówienia 
pana Stanisława Dropa. który nad 
otwartą mogiłą żegnał w imieniu zoł- 
nierzy Światowego Związku Armii

Zdjęcie z pogrzebu B. Mrozióskiego

Krajowej zmartego Bernarda Mrowiń
skiego.

Bernard MrozŃSeki urodził się w 
1913 roku w patriotycznej rodzinie 
połałdsj. Szkoły: powszechną I śred
nią ukończył w Bydgoszczy, tu też 
wyuczył się zawodu optyka.

Służbę wojskową odbył w latach 
1033-34 w Marynarce Wojennej w 
Odyni, po której ukończeniu był pra

cownikiem cywilnym 
w Szełoatwie Uzbro
jenia Marynarki Wo
jennej • na stanowis
ku optyka-instru- 
mentaliaty. W 1939 
roku zawarł związek 
małżeński z Wandą 
Michaliną z domu 
Bibro. Z tego związku 
jeattrzech synów. We 
wrześniu 1939 roku, 
kiedy (to-łylla na
szych o-krętów od
płynęła do Anglii, 
zwolniony z pracy, la
sami przedostał się 
do Bydgoszczy. Tu. 
na miejscu podjął 
pracę w zakładzie 
op-tycznym kierowa
nym przez Niemca.

W maju 1940 roku 
wstąpił, po zaprzy
siężeniu do ZWZ do

konspiracyjnej organizacji wojsko
wej. przyjmując pseudonim "Prus", 
powierzono mu zadanie organizow
ania harcerstwa w ramach "Szarych 
Szeregów" na Pomorzu. Aresztow
any w 1943 roku przez Gestapo, 
mimo podstępnych metod przesłu
chania. nie wydał żadnej tajemnicy 
organizacji. Skazany na pobyt w 
obozie koncentracyjnym, zbiegł z 
konwoju. Od tego czasu musiał się już 
ukrywać. Cały czas kontynuował jed
nak pracę konspiracyjną wśród mło
dzieży. Został za to mianowany do 
stopnia porucznika.

Po zajęciu Bydgoszczy przez Ar
mię Czerwoną w 1945 roku prowadził 
samodzielnie zakład usługowy optyki 
dla ludności. W 1950 roku fałszywie 
oskarżony i pod zarzutem udziału w 
zamachu na żołnierzy rosyjskich - 
aresztowany. Po 9 miesiącach, z bra
ku dowodów winy, wypuszczony na 
wolność. W1959 roku. podczas poby
tu w Anglii, pogłębił twą wiedzę op
tyczną uzyskując tytuł optometrysty.

Zakład Optyczny Bernarda Mroziń- 
skiego znany był nie tylko bydgo
szczanom ale i mieszkańcom wielu 
niasł polskich. Najbiedniejsi otrzy
mywali tu bezpłatne porady. Pan 
Bernard za roztaczanie opieki nad 
potrzebującymi pomocy za pośred
nictwem PCK otrzymał brązową, 
srebrną I złotą odznakę PCK. Za za
sługi w walce o niepodległość Oj
czyzny i ołiamą pracę był odznaczo
ny m.in. Krzyżem AK. Medalem za 
Udział w Wojnie Obronnej 1938 r. i 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro
dzenia Polski. Na emeryturę prz
eszedł w wieku 75 łat Do końca dni 
swego życia był gorliwym katolikiem.

Pan Bernard Mrozińaki był jednym 
ze współorganizatorów Koła Miłośni
ków Szwederowa. Zawsze uczynny, 
całym sercem oddany ludziom i swe
mu osiedlu. Ubiegłoroczne Oni 
Szwederowa hojnie wspomógł finan
sowym datkiem. Zawsze chętnie u- 
czestniczył w zebraniach Koła Miło
śników Szwederowa. Ostatnio z po
wodu postępującej choroby było to 
już niemożliwe...

Szwederowo
- STRONA 5 - 24



BYDGOSKI ZAKŁAD OPTYCZNY 
Wiesła w  a Żucho wska 
85-950 BYDGOSZCZ 1 

ul. Gdańska 11, ®  22-19-51  
skr. poczt. 35

Bydgoszcz,1993.02.12

Fundacja "Archiwum Pomorskie 
Armii Krajowej" 
ul. Piekary 49 
87-100 Toruń

Vv związku ze śmiercią członka światowego Związku Żołnierzy 
Armmi Krajowej Bernarda M r o z i ń s k i e g o  ,porucznika A.K., 
optometrysty,uprzejmie proszę o nieprzysyłanie kolejnych biulety
nów Fundacji.
Dla informacji: Pan Bernard Mroziński ur.8.06.1913 r w Berlinie, 
znany i ceniony mistrz optyki i optometrysta zmarł 21.01.1993 r. 
Wiatach okupacji był organizatorem a następnie Komendantem Szarych 
Okręgu Pomorskiego.Przyjął pseudonim "Prus".Był porucznikiem A.K.
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jyfroziński Bernard ps. „Prus”, „Mrozik”, „Zimny” (1913-1993), kmdt Chorągwi

H pomorskiej Sz Sz.

Ur. 8 VI 1913 r. w Berlinie; syn Seweryna i Franciszki z d. Brzyckiej. W Bydgoszczy 

ukończył szkołę średnią. Tamże był drużynowym drużyny żeglarskiej ZHP. W latach 

1935-1937 odbył służbę wojskową w Marynarce Woj. w Gdyni, gdzie został specjalistycz

nie przeszkolony w zakresie obsługi sprzętu optycznego. W stopniu por. był kierownikiem 

służby optycznej w Marynarce. Pełnił obowiązki inspektora sprzętu optycznego na jednost

kach pływających i obrony wybrzeża. Od września 1937 r. do czerwca 1939 r. wykładał 

w szkole Specjalistów Morskich. Następnie był cywilnym pracownikiem Dowództwa Floty 

w Gdyni.
W kampanii wrześniowej brał udział w obronie Wybrzeża. Uniknąwszy niewoli ukry

wał się w Borach Tucholskich, [uw. Red.: wg rei. Leszka Michalskiego do Bydgoszczy 

wrócił w grudniu 1939 r. Nawiązał wówczas kontakty z drużynowymi, zwłaszcza drużyn 

starszoharcerskich, z Bernardem Subkowskim, Hubertem Boninem, Maksymilianem Jaku

bowskim, T. Pucią, Wincentym Gordonem.] W maju 1940 r. został zaprzysiężony do 

służby konspiracyjnej w ramach Sz Sz i ZWZ przez hm. por. Benedykta Porożyńskiego, 

organizatora Chorągwi Pom. Sz Sz. Wyznaczony został na kmdta Hufca bydgoskiego Sz Sz 

i podporządkowany bezpośrednio hm. Bernardowi Myśliwkowi, kmdtowi Chorągwi Pom. 

Mroziński włączył do swojego hufca instruktorów i harcerzy prowadzących już samorzutnie 

działalność konspiracyjną. W krótkim czasie utworzył w Bydgoszczy 4 konspiracyjne drny. 

Nadzorował prace zmierzające do powstania w Bydgoszczy baonu harcerskiego, który miał 

być użyty w czasie walk o miasto. Na dcę baonu był przewidziany Paweł Płaczkowski. 

Utworzył w Bydgoszczy ważny punkt łączności Sz Sz i ZWZ. Latem 1942 r. przejął od 

zdekonspirowanego i zagrożonego aresztowaniem Myśliwka kierowanie całą Chorągwią 

Pomorską. Po dużej fali aresztowań, która objęła pomorskie struktury AK i Sz Sz jesienią

1942 r., utracił kontakt z podległymi mu jednostkami terenowymi Sz Sz na Pomorzu oraz 

z Główną Kwaterą krypt. „Pasieka” w Warszawie. Kontakt z Główną Kwaterą nawiązał 

ponownie dopiero wiosną 1943 r. poprzez hm. Edwarda Ziima ps. „Jacek”, wizytatora chorą

gwi zachodnich Sz Sz. Kontynuował działalność podziemną zgodnie z wytycznymi Ziima. Nie 

zdołałjednak rozbudować organizacji. Został aresztowany 7 V 1943 r. razem z kilkoma inny

mi instruktorami Chorągwi Pom. [uw. Red.: wg L. Michalskiego aresztowano także 

-►Tadeusza Cieplika, F. Kuczyńskiego,'a z Torunia Feliksa Beszczyńskiego i Adama Felskie- 

go.] Przesłuchiwany był na gestapo w Bydgoszczy, a następnie w Gdańsku. Ponownie prze

wieziony do Bydgoszczy otrzymał propozycję współpracy z gestapo. Zgodził się na nią, trak

tując ją jako szansę uratowania życia. Zwolniony z gestapo, ukrył się. Udało mu się spotkać 

zZiimem, którego poinformował o swoim położeniu oraz o przebiegu śledztwa. W dniu 2 XI

1943 r. w obecności Ziima przekazał formalnie obowiązki kmdta Chorągwi Pom. hm. Mak

symilianowi Jakubowskiemu. Nie skorzystał z przedstawionej mu propozycji nielegalnego 

przerzutu do GG i ukrywał się do momentu zakończenia działań wojennych w Bydgoszczy.

Po wojnie poświęcił się pracy zawodowej optyka - miał prywatny zakład optyczny 

w Bydgoszczy, prowadził szkolenia optyków w Polsce. Udzielał się społecznie w ZHP. 

Został honorowym obywatelem m. Bydgoszczy. Zmarł 21 I 1993 r. w Bydgoszczy.

APAK, T.: Michalski L., Mroziński B.; T. problemowa Sz Sz; C i e c h a n o w s k i, Ruch 

oporu...-, K o m o ro w s k i,  Leksykon...

Andrzej Gąsiorowski
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GJy szumiał „Miody Las” (18)

Grupa konfipira- 

cyjnych harcerzy 

bydgoskich, głów

nie z I  BDH —  1. 

Szymczak ps. 

..Szympans”. 2 — 

Dąbrowski ps. 

„Mak sio”, 3 — 

llorszyński ps. 

„Tadek”, 4 —  NN 

ps. „K aju”, 5 — 

Urbanowski ps. 

„Ju lek”, 6 —  R y

bicki ps. „Kochaś”, 

7 *— Subkowski 

ps. ,.Berdi”. Zd ję

cie wykonano 14 

lipca 1942 roku.

<łh I"loria*i BdSowrfcl *6. „Sopelc** »- 
resztowany jako zakładnik w Często
chowie, zginął w egzekucji publicz
nej; dli Czesław Miodowski ps. 
„Siedź” , aresatowany i męczony w 
gestapo, zesłany został do Oświęci
m ia i tam  zamordowany- W  O- 
Święcimiu zginął także dh Aleksan 
der Michalczyk, podobnie dh W i 
k lar Strzałkowski ps. „Tyczka”. W 
gestapo zamęczono dh Zygmunta 
Jabłońskiego. Dh Eugeniusz Broniec 
ps. „Szczotka”, aresztowany w  War
szawie i więziony na Pawiaku, zgi
ną ł w egzekucji publicznej. Wspom
niany dh Henryk Bonin, jeden z 
młodszych konspiratorów „Siódem
k i” zginął na barce w czasie słyn
nej ewakuacji obozu sluUhofskiego 
Morzem Bałtyckim. W  drodze po
wrotnej z obozu zmarł z wycieńcze. 
n ia dh Wacław Ciudziński, a na 
Skutek odbicia nerek w gestapo dh 
Józef Śliw iński. W  nie wyjaśnionych 
okolicznościach zginął aresztowany 
Józef Rygielski-

Druhowie V II BDH g in ę li. także 
w  szeregach żołnierzy Wojska Pol
skiego. Ju ż  w czasie pierwszych po
tyczek z wrogiem poległ dh Zdzi
sław Małuszyński ps. „Ola”, oficer 
WP. Dh Paweł Bielasz zginął na po
lu  walki jako ułan. Dh Tadeusz M i
chalski ps. „Tata” został zastrzelo
ny przez żołnierza Wehrmachtu w 
czasie pełnienia służby sanitarnej. 
Na polu chwały polegli dh Bolesław 
Nitka, dh Maksymilian Karpiński, 
dh Hubert Ormanowski i dh Alfons 
Talkowski ps. „Marynarz”-

C
hlubną kartę w  dziejach ru
chu oporu na Pomorzu za
pisało tak^e harcerstwo byd

goskie. M imo, krwawej masa
kry na Starym Rynku, w czasie któ
rej we wrześniu 1939 roku Niemcy 
rozstrzelali 60 harcerek i harcerzy 
bydgoskich pochowanych następnie 
■we wspólnej mogile w lesie pod 
Tryazczynem, ' m imo zamurowania 
żywcem 40 harcerzy w  podziemiach 
byłego kościoła , pojezuickiego — 

-brać harcerska stawiła się na we- 
iwamie swoich drużynowych i pod
jęła pracę konspiracyjną.

Bydgoskie „Szare Szeregi”
JERZY JAŚKOWIAK

dował się w domu szczepowego Hu- ŁĄCZNOŚĆ Z CENTRALĄ
berta Bonina, który po powrocie do 
miasta, po zakończemi-u walk wrze
śniowych, dowiedziawszy się o wy
słaniu Ludwika Paterka na przy
musowe roboty do Reichu, przeniósł
s i w o  n t a r u r c 7 *  ł/VTY\V sifi-

Kiedy 19 maja 1940 roku przybył 
do Bydgoszczy łącznik Głównej K w a
tery ZH P porucznik, harcmistrz Be
nedykt Porożyński z poleceniem zor-
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W  dniu 21 stycznia 1993 r. odszedł na zawsze nasz Ojciec śp.

BERNARD MROZIŃSKI
optometrysta 

żarliwy patriota, żołnierz AK
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele Św. Krzyża na 
cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy w dniu 25 stycznia 1993 r. 
o godz. 13.
O czym powiadamiają pogrążeni w smutku

SYNOWIE z RODZINAMI
Prosimy o nieskładanie kondolencji. (2606)

Z  żalem zawiadamiamy, że dnia 21 stycznia 1993 r. zmarł śp.

BERNARD MROZIŃSKI
optometrysta

żołnierz AK, zasłużony rzemieślnik, były wieloletni 
prezes Związku Optyków Polskich, honorowy Obywatel 
Miasta Bydgoszczy wyróżniony wieloma odznaczeniami 

wojskowymi i państwowymi
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 25 stycznia 1993 r. o 
godz. 13 w kościele Św. Krzyża na cmentarzu Nowofarnym przy 
ul. Artyleryjskiej.
(2608) WSPÓŁPRACOWNICY I PRZYJACIELE

11 - I I, llllll.llll.

Z  głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia 1993 r. 
odszedł od nas w wieku 80 lat pionier optyki i optometrii polskiej, 
szanowany wychowawca i mistrz wielu pokoleń optyków śp.

BERNARD MROZIŃSKI
mistrz optyki -  optometrysta

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 25 stycznia 1993 r. 
w kościele Św. Krzyża na cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyle
ryjskiej o godz. 13.

Wdzięczni za  przekazaną wiedzę i dumni, iż mogliśmy kształcić 
się pod Jego kierunkiem
(2625) BYLI UCZNIOWIE
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Bernard MROZIŃSKI, ur. 8.6.1913 r. w Berlinie, ps. „Prus”. W latach 

1940—1942 kmdt Ula „Lina”. Szarych Szeregów. Po aresztowaniu wydostał 

się z Gestapo i ukrywał w Bydgoszczy. Po wojnie działał jako optyk w Byd

goszczy. Honorowy Obywatel m. Bydgoszczy, odznaczony Złotym Krz. Za

sługi. Zmarł 21.1.1993 r.
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