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I. Materiały dokumentacyjne

1/1 -  relacja właściwa ĵ C -

i/2 -  dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relatora

|/3 -  Inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

II. Materiały uzupełnieniające relację

III. Inne materiały (zebrane przez „relatora” ):

111/1- dot. rodziny relatora

"111/2 -  dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r.

III/3 — dot. ogólnie okresu okupacji (1939 -1945)
i

II1/4 -  dot. ogólnie dkresu po 1945 r.

III/5 — Inne...

IV. Korespondencja

ylj. ........... ...... .6?.,... A

V. Wypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne”] 

VI. Fotografie 
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działalności w organlzacj AK w czasie okupacji.
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f1* Bronisława G Ó R A L S K A  

2, 21*08*1908 r* w Poznaniu 
3* Bronisław, Jadwiga z domu Stefanowicz 
4* Rolnik
5* Średnie, Egzamin wojewódzki w Toruniu - pomocnik aptek- st,asyst.
6* Bydgoszcz, tel. 21 10 83*

2!£22§-£E22̂ 21SSSZ-.12-1a22i1222-S*
1. W roku 1928 matura w Milanówku

a/ Od 1928 - 1931 w Aptece Pod Orłem w Sórczu i egzamin w Toruniu 
b/ Od 1*08*1931 do 1*09*1939 w Aptece Pod Lwem w Bydgoszczy, ul. 

Grunwaldzka 37, jako pomocnik aptek - st. asystent,
2. W 1939 r. - L0PP. Szyłyśmy maseczki p/gnzowe i opaski biało- 

czerwone.
W czasie okupacji pracowałam nadal w Aptece Pod Lwem. W 1940 r ttTreuhander Apteki zwolnił mnie, gdyż raziła go moja postawa. Na= 
mawiał na przyjęcie III grupy, na co nie zgodziłam się. W ten 
sposób chciał mnie zastraszyć lecz po dwóch tygodniach zawezwał 
mnie napowrót do pracy 1 przez całą okupację pozostałam w tej 
samej aptece nie "deutschowana",
W iroku 1942 wstąpiłam do AK, podlegałam mgr Irenie Scmidt. 

Kryptonimu komórki organizacyjnej i liczebności ich nie znałam. 
Byłam niewtajemniczona. Pseudonim mój "Antek", Pracowałam w cha= 
rakterze sanitariuszki i łącznika na dzielnicę 0K0LE-WILCZAK.
Z polecenia nieżyjącego p. Roszaka dostarczałam wskazanym rodzi= 
nom zasiłki pieniężne. Jako sanitariuszka byłam przeszkolona 
przez p. Paterek Irenę /pielęgniarkę/. Wraz z Urszulą Bereźnicką 
przygotowywałam apteczki walizkowe i różne opatrunki, szukaliśmy 
dla nich wśród pewnych nam osób, miejsc ich ukrycia. Pamiętam 
jeszcze dokładnie jedną z nich przy ul Jasnej u nieżyjącej już 
p. Gołąb Wandy.

Okupanta niszczyliśmy gospodarczo przez dostarczanie Polakom 
towarów ściśle reglamentowanych, jak "'Pelnseife", Nesl* mąesVę,^

4



2 l
i

różne odżywki znajdujące się w aptekach, przeznaczone wyłącznie 
dla niemieckich dzieci na specjalne kartki. Kartki te w porożu* 
mieniu z Polakami pracującymi w " WIRTSOHAFSAMF " w "cudowny" 
sposób, powiększała się ilość przydziału na apteki.

Oprócz tego dostarczałam fałszowane "Kleiderkarte" i "Nahrmlt* 
telkarte" dla Niemców - potrzebującym Polakom.

Również przygotowywałam paczki z lekami, zabieranymi przez o= 
becnego ks. Ożgę i wiele innych osób, których już nazwisk nie pa* 
miętam do Borów Tucholskich, Potulic, Smukały Itp,

Wśród znajomych zbierałam odzież dla Polaków, będących w obo» 
zie pracy, wysiedlonych po upadku powstania warszawskiego / u Fie* 
brandt'a/ w Bydgoszczy. Dla osób mających wykonaó specjalne zadanit 
przygotowywałam proszki z cyjankiem na wypadek "wpadki".

Konspiracja nasza była tak tajna, że siostra moja Irena Sokołowa 
ska / z Warszawy/, przyjeżdżając pierwszy raz w 1944 r. nie mogła 
dociec, że jest u nas ruch podziemny i w nim biorę udział. Dopiero 
po drugim przyjeźdzle udało jej się nawiązać kontakt, U mnie w do
mu odbywały się schadzki konspiracyjne /mgr Biała, mgr Schmidt 1 
inni/. Przypominam sobie jeszcze osoby, które brały udział w ruchu 

J podziemnym, a zetem: mgr Irena Schmidt, mgr Biała MarjLa, mgr B1p«*
* ła Zuzanna, Gapińska Janina, ks, Ożga, Sokołowska » e n a iwr Byd* 
goszczy, Paterek Irena, Bereźnicka Urszula,

Po wojnie do dnia 31 marca 1976 r, pracowałam w Aptece na Okol 
w Bydgoszczy, a od 1,04.1976 r, pracuję w Aptece Piastowskiej w 
Bydgoszczy, ul Śniadeckich,

\ .
//-/ Bronisława Góralska 

85-081 Bydgoszcz
X 4-
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L* dz< 688 POM 2001
Toruń dnia 20 HI 2001

Szanowna Pani 
Bronisława Góralska

85 -081 Bydgoszcz
Szanowna Fani

Proszę uprzejmie o informację czy w/w adres jest 
aktualny •
Proszę o uzupełnienie akt osobowych o następujące dokumenty*
- oryginały lub kserokopie świadectw ,
- -»»- legitymacji 9 zaświadczeń , wycinków 
prasowych dotyczących życia 9 działalności ,w konspiracji i
praoy zawodowej •

W oczekiwaniu na wiadomość pozostaję 
szacunku i poważania

mgr Michał Ojczyk
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