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Żyeiorys : Bogd#* Reinholz s?Józefa i Haliny z.d.Szukalska urodzony 6.12.1918 
w Łobżenicy woj.Piła.. Szkołę Podstawową 4-ki. Ukoilczyłe* w  Łobżenicy, następ
nie rozpoczęłem naukę w  Państ.Gimnazjum Klasycznym w  Bydgoszczy, gdzie egzamin 
dojrzałości zdałem 1938 r. W tym samym roku ochotniczo wstępuję a© Wojsko 
Polskiego, mianowicie do Podhorążówki Rezerwy Broni Pancernej-Modlin 1.1 o.38 - 
1.8.1939 r. Jak© kapr^l-podhorąży zostaję skierowany do T Bsonu Pancernego 
Przemyśl-Żurawica. W  'wyżej wymienionej jednostce biorę udział w szpicy tylnej 
opóźniającej wycofywanie się Wojska Polskiego, walcząc na osi Radymno-Źurawica 
Górna,Przemyśl,Medyka,Sądowa ,/iśnia,Gródek Jagielloński, Lasy Janowskie,Żół
kiew, Horochów, .i/łodzimierz Wełyn3ki.Nadmieniam, że powyższe walki staczałem 
w  Broni Pancernej, ale w  kompanii szpieszonej, która miała odebrać czołgi 
francuskie'na przejściu granicznym rumuńskim- Sniatyń.W Kamionce - Strumieniowe j 
spotkałem kompanię czołgów i Batalion-Łuck, do których się przyłączyłem jako 
mechanik -kierowca. W Kaminieee Strumieniowej stoczyliśmy zwycięską bitwę z NieH 
cami, biorąc do niewoli " G e b i r g s ^ g e r  Infantrii", jednostka uformowana w Austri: 
a przeszła przez Słowację. Straciłem tam czołg "Reneu"4 t, w którym zginął 
mój kolega plut.podhorąży zawodowy Bublej zam. w  Ęydgoszszyul.Pomorsk* róg 
Kwiatowej. Pochowany został, na cmentarzu w  Kamionce Strumieniowej. Następnie 
samochodami i dwoma czołgami wycofujemy się na Bełżec, dalej aa północ docie
rając w  okolice lasów Parczew-Zelechów-Kock. Z lasów tych dokonywaliśmy wypa
dów typu partyzanckiego, cheąe się przedostać do broniącego się, macierzyste
go Modlina lub Warszawy* Do niewoli dostałem się w Suchowoli koła Garwolina 
4.1o„1939 r. idąc na. pomoc oddziałom Gen.Kleeberga pod Kockiem. Nadmieniam, że 
w  wspomnianym pododziale brał czynny udział kpt.rezerwy Rychter z Warszawy, 
znany działacz Auto*«bilklubu-Wars zawa. Z niewoli uciekłem w  Warszawie przedo
stając się w  przebraniu cywilnym drogą Wars zawa jWłocławek-Toruń-Elydgos zcz- 
Łobżenica, gdzie miejscowy "Sebschutz" po pobiciu mnie kieruje jako zakładnika 
Wehrmachtu.Pracuje w  Trzeboniu razem z obywatelami pochodzenia żydowskiego 
przy wykopkach ziemniaków. Każdego dnia groził© mi rozstrzelanie V zaświadczenie 
Ob.Bronisława Sroczyńskiego/. Od samego początku okupacji korzystam z własnego 
radia - przekazując wiadomości z r^dia Tuluse./świadek Wagner-Wiktorówko, Pisula 
Feliks, Bilicki Zygmunt Złotów./ W roku 194®— 41 biorę udział w pomoey żywnościo
wej jeńcom angielski* osadzonym w Górce Klasztornej /świadek Lupa-Szpera,
Murzyn Franciszek/. Mając opinię w Gestapo "Y-ardaektige- P«le“ •ti‘zy®uję tylko 
pracę jako robotnik *a szosie, a potem jako kierowca. C zerwiec 1942 wstępuję d* 
Ruchu Oporu pod nazwą Armia Powstańcza'Polskiego Rządu Demokratycznego J

-/major Słowikowski/Toruń, ul.Żeglarska 22/. Aresztowanie Jerzego Dakowskiego 
oraz Pawła Jędrzejka /członek Z.B.O.W.iD. Piła/dnia 29 sierpnia 1943 r.
Jerzemu Dakowskiemu7 dostarczałem wiadomości o ruchach wojsk niemieckich na 
szosie Piła-Ęydgoszcz, na której pracowałem jako kierowca w firmie"Kemna-Lenz"
W wrześniu 1943 nawiązuje kontakt z szefem Komendy obwodu "A.K." w  Nakle 
Stanisław WośY/zaświadczenie/.Nadal w.w. daje informacje o przerzucaniu dywizji 
niemieckich na wschód, odczytując ich znaki szczególne. Również przekazuję in

f o r m a c j e  z nasłuchu radia B.B.C.Londyn /świadek Bruno Arndt/. Po aresztowaniu ^ 
J).Wosia nawiązuję konspirację z Ob. Eugeniuszem Proszowskimi Magazynujemy 
broń, lekarstwa, ubezpieczamy tajne nauczania młodzieży przez Ob.Irenę KurzawęY 
Informujemy i ostrzegamy przed deportacją poszczególnych Polaków /świadek 
Antoni Lupa-Szczecin/. W lipcu 1944 dokonuję sabotażu, rozbijając kierowaną 
przez siebie wywrotkę-samochód-prototyp, potrzebną do budowy szosy strategicz
ne j.Aresztowanie przrz "Schutzpolizei". Udokumentowanie jazdy bez wypoczynku 
przez 2© godzin ratuje mnie od lagru koncentracyjnego. 19 stycznia 1945 doko
nuję następnego sabotażu, unieruchamiając samochód przeznaczony do ewakuaeji.
Sam uciekłem do Bydgoszczy gdzie doczekałem się nadejścia oswobodzenia, 
ochotnoezo zgłaszam się do Polskiego Wojska Ludowego, będąc przewodnikiem 
części Wojskowej /dokument/ PoPo 83439 A walcząc z bronią w ręku w Bydgoszczy 
dnia 27.28.1.45 r. na osi Dworzec Główny-Smukała Dolna, Samociążek-Koronowo . 
/zaświadczenie/ /Świadek prokurator Ja* Pozorski -Generalna Prokuratura,Warsza 
wa. i Schauer Maria ,Łobżenica./Z powodu braku umundurowania nie zostaję 
P^zyj^ty do wojska P.R.L.. Po przybyciu do Łobżenicy włączam się do organizowa
nia Władzy Ludowej OrgSnów Milicji Obywatelskiej, pełniąc funkcję komendanta 
nad 3©o uzbrojonymi milicjantami. Staczamy liczne walki z przedzierającymisię 
członkami Wehrmachtu, z ©krążenia Sępólno, Chojnice, Debrzno, Grudziądz-Toruń* 
Tuchola. Z bronią w ręku walczyliśmy z bandami Własowców /śmierć leśniczego 
Łakomego, Witrgtfezcz-Kol©nie/.
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Po zakończeniu w©jny 15 maja 1945 r. zdałem funkcję Komendanta M.0» w  Łob
żenicy, wstępując 23.6.1945 r* do L.W.P. skierowany na Kurs Doszkolenia 
Oficerów Sztabowych Modlin- Centrum ','iyszkalenia Broni Pancernej.
¥  styczniu d* czerwca 1946 r. bi®rę udział w umacnianiu władzy Ludowej 
jak© zastępca d-cy 28 pułku artylerii sturmowej II Armii Lo7/.P. Rsgoźno- 
Grewu

W  Roku 1946 rozpoezynam studia farmaceutyczne w Poznaniu, w  1951 
otrzymuję dyplom mgr farmacji, a 1 .I V . 19 51 r. obejmuję kierownictw© apteki 
w  Łobżenicy, które pełnię de chwili obecnej.
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