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1 .  JA G IE L S K A  H a l i n a  z  d o m u  N o w i c k a ,  w c z a s i e  o k u p e c j i  N o w i c k a

3. Imiona rodziców: Stefan i Helena z d. Strzelczyk
4. Ojciec prac. urnysłowy z zawodu buchalter, matk^ nie pracu* 

jąca.
5. Wykształcenie: średnie ogólno-kształcące, prac. umysłowy, 

obecnie na rencie.
6 . Obecny adres: 8 5 - 0 1 6  Bydgoszcz,

II. Okres przedwojenny
mmmm mm mmrnmmtmmmmmm mm W* mm mm mm mm mm mm Ib mm mm mmmm

Pracę zawodową rozpoczęłam 1.02.1933 r. w Izbie Kontroli Rachn
CO>u rTLnrJz^kowej FT w Bydgoszczy na stanowisku kontraktowego upoisasenl-a 

i pracowałam tam bez przerwy do wybuchu wojny.
W okresie gimnazjalnym należałam do Koła PCK, do Hufca Szkole 
nego PWK. W r. 1935 uczęszczałam na Kurs Informacyjny OPLG 
w Bydgoszczy. Członkiem PCK byłam do września 1939 r. W tym 
też roku przeszłam kurs sanitarny organizowany przez Zarząd 
PCK w Bydgoszczy.
Z tytułu zatrudnienia w Izbie Kontroli Rachunkowej w Bydgosz= 
czy odbyłam również przeszkolenie z zakresu obronności kraju 
dla osób cywilnych. Byłam członkiem Polskiego Związku Zachód= 
niego.

W okresie kampanii wrześniowej pracowałam w Bydgoszczy, jako 
sanitariuszka w szpitalu wojskowym dla jeńców polskich. W 
czasie od 13 września 1939 do 8 listopada 1939 r. Szpital ten, 
zorganizowany z inspiracji p. dr Schubertowej / z ramienia 
PCK/ mieścił się w budynku Szpitala Garnizonowego przy ul. 
Jagiellońskiej. Władzę zwierzchnią sprawowali Niemcy w osobach 
Naczelnego Lekarza, pielęgniarki i obstawy wojskowej, Pozos=r 
tały personel Szpitala stanowili Polacy: lekarze, pielęgniarką 
obsługa magazynów, kuchni. Transporty rannych nadchodziły z

2. U r o d ź .  6  m a r c a  1 9 1 7  r  w P o z n a n i u .
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pola walki nad Bzurą, pod Łęczycą i pod Kutnem. Jakkolwiek 
ten wojenny szpital znajdował się w budynku dawnego Szpitala 
Garnizonowego - w stadium powstawania był zdewastowany przez 
niemców. W związku z ty® należało w pierwszej fazie zorganizo* 
wać podstawowe wyposażenie jak łóżka, pościel itp.
Racje żywnościowe przyznawane przez władze hitlerowskie, były 
minimalne, a więc duż-©, część żywności /pieczywo, jarzyny, a 
szczególnie kompoty dla chorych, a także mięso/ pochodziło z 
darów społeczeństwa bydgoskiego# W Szpitalu tyra pracowałam z 

v/moją b. bliską koleżanką szkolną - Ulą Klunder-Jędrzejczakową. 
Był to okres pełnej ofiarności, poświęcenia i odwagi części 
bydgoskich patriotów i tak mi się zdaje, była to jedna z pięk= 
nych kart małej historii Bydgoszczy.

Szpital ten został przez Niemców zlikwidowany w dniu 
8.11.1939 r., w którym podleczeni jeńcy polscy zostali wywie= 
zieni do obozów jenieckich.

Pracę zarobkową podjęłam w dniu 4.11.1940 r. w Fabryce 
Wyrobów Elektrotechnicznych St. Ciszewski w charakterze robot= 
nicy i w tym zakresie i na tym stanowisku pracowałam do dnia 
21.01.1945 r. Początkowo byłam zatrudniona w dziale montażu 
części elektrotechnicznych, a następnie przy maszynach ręcz= 
nych, w systemie trój zmianowym. W okresie pracy przy szfcfencach 
zetknęłam się również z jeńcami francuskimi i z Włochami, któ=* 
rzy mieszkali w barakach na terenie fabryki i do pracy byli 
doprowadzani pezez Niemców. Z nimi t.j. z Francuzami i Włocha= 
mi, utrzymywaliśmy b. serdeczny kontakt. Kontakty te pomagały 
ml w "organizowaniu" części elektrotechnicznych dla celów AK 
w konspiracji.

Do konspiracji AK wstąpiłam na początku 1943 r.
Zaprzysiężona zostałam przez Komendantkę Garnizonu WSK Klunder 

%Ajrszulę-Jędrzej czak, pseudonim "Ewa".
Mój pseudonim "Maria".
W pracy konspiracyjnej bezpośrednio współdziałałam z Ulą I30K 
Klunder-J ędrzej czak,

J Ponadto miałam kontakty z Marią Białą, pseud. "Magda" i Ireną 
J Szmidt pseud. "Wanda" - z domu Cierniak. /i

Z uwagi na bezpieczeństwo i obowiązujący system "trójkowy" 
kontakty z innymi członkiniami WSK były sporadyczne i podykto= 
wane koniecznością załatwienia naglących spraw. 5
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Naczelnym zadanie® naszej komórki WSK było zorganizowanie służby 
instruktażowo-sanitarnej na wypadek akcji zbrojnej. Ze względu 
jednak na specyficzne warunki konspiracyjne na terenie Pomorza 
wykonywało się różne czynności podyktowane rozmaitymi sytuacjami 
i okolicznościami.
A więc:

- łączność w ramach poleceń komendantki WSK "Ewy", komendanta 
v Garnizonu Leszka Szulca, pseud# "Michał"f Szefa Łączności
Reszka Białego, pseud, "Jakub" oraz na Okręgową Delegaturę 
Rządu, w której pracował konspiracyjnie mój brat Stanisław 

./Nowicki pseud, "fr&sostij",
- realizowanie poleceń, a między innymi dostarczanie części 
elektrotechnicznych z fabryki, w której pracowałam dla po= 
trzeb pionu męskiego AK, odbieranie z aptek i gromadzenie 
laków i opatrunków, szczególnie do przerzutów ich do Borów 
Tucholskich, zbieranie informacji z zakresu produkcji, zmień 
organizacyjnych na terenie fabryki itp, /Materiały elektro= 
niczne to druty, wtyczki, bezpieczniki, śrubki, specj. to= 
czone części/,

Z uwagi na zasady bezpieczeństwa konspiracji - od dnia 1,04,1944 
t.j, od momentu aresztowania Uli Klunder-Jędrzejczak, jako jej 
najbliższa współpracowniczka i koleżanka szkolna, musiałam przerw 
wać kontakty z członkiniami WSK, przede wszystkim z M, Białą i 
Ireną Szmidt, Nadal jedynie utrzymywałam łączność z "Jakubem" i 
sporadycznie z "Michałem", Głównym zadaniem moim było doręczanie 
dodatkowych kartek żywnościowych, paczek i innych pomocy rodzl= 
nom aresztowanych,

W wypadku akcji zbrojnej miałam być zmobilizowana jak inne 
uczestniczki konspiracji,

IV, Okres ffowojenny

Pracę rozpoczęłam 6,02,1945 r, w Zarządzie Kin w Bydgoszczy w cha 
rakterze kasjerki,. Następnie przeszłam do pracy w Zarządzie Miej = 
skin, gdzie pracowałam jako ct, referent ekonomiczny w Przedsię= 
biorstwie Tuczu Przemysłowego w Bydgoszczy przy Woj, Przeds. Prze 
mysłu Mięsnego* Od lutego 1971 r. jestem na rencie. Związek ®ał= 
żeński zawarłam w roku 1965, M  n . i f
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/-/ Halina Jagielska,
Bydgoszcz, dnia 31.05.1976 r. 6
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./4 h-!4  MitLęX .ff#?".!*,dllia /#Ji/wfi,r r .
/J - (miejscowość) /
h

(Nazwisko, imię, pseudonim i adres 
skladająoego oświadczenie)

OŚWIADCZENIE ŚWIADKA
Ja, jako uczestnik(czka) (wymienić formację Ruchu Oporu, nazwę obozu lub więzienia, formację

■wojskową od —  do ): ...... £ . .V .. £ . . ..... .........................................................................................................

....................................................................................................  ........ ........................................................

świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa karnego za prawdziwość podanych niżej

przeze mnie faktów, legitymujący (a) się dowodem osgbistym seria i numer ............................................ .

< 3 . wydanym dnia .........  195$.f r. przez

o ś w i a d c z a  m:

że Ob. ! ( # ’ . « * '.  ^  .......  syn (córka) ..... ..........................................

urodź, d n ia __ ..................................................... 19..^.^ roku w  .....................................................................

jest mi znany(a) osobiście jako uczestnik(czka) (wymienić formację Ruchu Oporu, nazwę obozu lub 

więzienia, formację wojskową oraz okoliczności, w  których świadek zetknął_ się z otrzymującym(cą) 

oświadczenie ^.czasokre^ od —-d o ): .. i . ... ...........\ . .TyP.'ł. .........................

, d/j??, ?. j. f.W. hfłfy. ... 1  ? . . .  .j*. j.V~. yjfy.fc... tfil. fi.jl.Mt...
/.W. k  }.&.... V. fi 'h{4fjf.?. h-.̂ r. ftr.tfr. /. Ą.p *?+*:. v*t*t

-.j1? !*: ^ ' W - . P . f w i .i!Ąr. .JP.v'V?/h}^Ąre. f P ~ . . j

W yżej wymieniony(a) posiadał(a) pseudonim .........................................................................  i pełnił(a)

funkcję —  brał(a) udział (w  tej części opisuje się: przebieg służby i działalność w okresie bezpośred
niego udziału w  walkach wolnościowych, pełnioną fankcję, stopień wojskowy, w jakich był(a) oddzia
łach, grupach, placówkach, pod czyim dowództwem, kierownictwem, udział w akcjach bojowych i in

nych, w jakich miejscowościach, nazwa obozu itp. wszelk% zmiany i czasokres od — -do): ..
• f  •— p  •  a  p . t /  ,

.... io . ..... .. fy .yps.9. t iA w . f ł. . & . ! * . £ . . .  t it f to ś u d .. ,ty :.p * x k  >.. l u  U  In  e h .

UA. .UtditćiAĄl i Ą J \ d > ± . .  l i#
/{,‘t i  t y ?  j i i  u j y 4a ....^.P.... t e *  Z : / . ?.£//! . . . t... f . t y . f * : * * ? . . f . f  ̂

......................od iy u u ^ ,_  / H ę ^ r C i..............................................................................................

..;... h  d i  ,’U ^ r .  lę*. fi.iA. .....

Jeżeli świadek jest członkiem ZBoWiD, powinien a 'pisać numer legitymacji członkowskiej

"wydanej przez Zarząd Okręgu w .......................................... ..................• • ■ } ■ ■ / ■ ........ / o
<V. Y *1 f l -  F 3 - *r UHytUUcu*.

Własnoręczność podpisu stwierdza się: Prawdziwość powy^zych danycłi
stwierdzam własnoręcznym podpisem

iciw^ hiUjtujdt'f
(pieczęć i podpis odpowiednich władz (Nazwisko, imię, stopień wojskowy,

lub Zarządu ZBoWiD) funkcja, stanowisko)

&0AM./ (hiJllkjLtr
Jedn. PZM „Grafpapier”, W-wa, Bema 60a, z 14.111.1977 r. ,, • / 1 / 7.i / ....  i I I
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Nowicka - Jagielska Halina Antonimia
Nowicka

Stefan i Helena z d. Strzelczyk
6 marca 1917 r Poznań

AB 1993680 ' Preg.Bt. Bydgoszczy
prae. -umysłowy są żatka

średnie ogólnokształcące
a > »

?3ydgoszcs,
85-016 nie mas

obecnie emerytka
Ostatni© pracowałam / do lutego 1971 r - przejście na rentę inwalidz
ką / w Olaf̂ , Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Bydgoszczy na 
stanowiska samodzielnego referenta ekonomicznego nie dotyczy

bezpartyjna
nie posiadam

Srebrby Krzyż Zasługi
z Meczami, przyznany przez Komdta Olaęgu Pomorskiego AK, ppłk. Jana 
Pałubickiego BJanusza”, rozkazem KO wReichB nr. I/4-5/P ze stycznia r -45r 
Niedouczony.

Przed wojną
*■ *

należałam ; Do Związku Zachodniego , PCK, / ukońcsyłam kurs sanitarny/ 
Mgi Obr. Pow, i P.Gaz, /ukończony kurs informacyjny (  W okresie gimna
zjalnym przeszłam /1955-1936/ przeszkolenie wojskowew ramach hufca PWK. 
¥ czasie od 13.09.39 do 8.11.39 /dzień likwidacji przez Niemców/ pra
cowałam jako sanitariuszka w Szpitalu Garnizonowym w Bydgoszczy, zor
ganizowanym z inspiracji dr Szubertowej/PCK/ dla jeńców polskich ran
nych w wojnie obronnej. Działalność szpitala spotkała się z wydatną 
pomocą i ofiarnym udziałem bydgoskiego społeczeństwa, w tyra również 
ki licu lekarzy polskich. Szczegóły te podaję dlatego, że stanowiły one29



podstawowe kryteria późniejszego werbufeu do WSK -AK a praktyka sanitarna
zaliczona została mi bez potrzeby przechodzenia przeszkolenia w warunach 
konspiracji.
Do pracy konspiracyjnej w ramach WSK - AK przystąpiłam na początku 1943 r 
Saprzysiężona zostałam w tym czasie przez Ursulę Klunder - Jądszejcsakową
pseudo ”Ewan, organizatorkę WSK, kmdtlsę Garnizonu bydg, później do 1.04.44 
kmdtkę Inspektoratu Bydg., działającą z polecenia i pod rozkazami Eradta 
Inspektoratu Bydg. AK, por, Zygmunta Szatkowskiego ps ”Wiesław”. Z wymienio
ną śoiśle współpracowałam w organizacji WSK na terenie Garnizonu Bydg,
M.i. pozyskałyśmy dla organizacji farmaceufckl: Irenę Cierniak - Szmidtowi 
ps. "Wanda”y późniejszego Szefa Sratt Służby Sanitarnej Inspektoratu oraz
Marią Białą ps. "Magda”, późniejszą Uffltiag Inspektorami. Z wymienionymi: 
»Ewrr«V Wandą” i ”Magdą” byłam w stałych kontaktach Służbowych. Sporadycznie —
w określonych i szczególnymi okolicznościami podyktowanych sytuacjach mia
łam też kontakty z Aleksandrem Schulzem p.s. SSMichał”, najczęściej w czasie
gdy pełnił funkcję Kmdta Garnizonu oraz z”Jakubem” - Leszkiem Białym

* ” Marla ” ^.

W dniach od 8,05.43 do 10.05*43r przetrzymana i przesłuchiwana 
byłam przez Gestapo w sprawie niezwiązanej z organizacją. Chodziło
o mego znajomego w W-wie# przy którym znaleziono pocztówki wysłane
do ranie i jego rodziny w Bydgoszczy.

patrz wyżei

Do Wyzwolenia pracowałam jako robotnica w fabryce St. Ciszewskiego 
/ dzisiejsza MEltra”/ Kastę pnie od dnia 6.II.1945 r pracowałam w Za
rządzie Kin w Bydgoszczy w charakterze kasjerki. Od I* 11.1949 do 15.10, 
49 pełniłam funkcję st. referenta w Dziale Organiżacyjnym Zarządu 
Miejskiego w Bydg. Od 16.10.49 do lutego 1971 pracowałam jako samo
dzielny referent ekonomiczny w Okzęg. Przedsiębiorstwie Przemysłu 
Mięsnego w Bydg. Od lutego 71 przeszłam na rentę inwalidzką a cd 1976
na emeryturę, Z funkcji społecznych: Przewodnicząca Ligi Kobiet, czło
nek Rady Zakładowej i sekretarz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, 

oraz członkiem Komisji Rozjemczej w zakładzie pracy
30



c;d. do pkt. 13 wniosku
4

Leszkiem Białym - Szefem Łączności, nie licząc punktów kontaktowych.
W okresie od 1.04*44r /data aresztowania ra.i. "Ewy” / % przyczyn bezpie
czeństwa organizacyjnego do końca czerwca I944r zostałam izolowana od 
kontaktów zracsłonkiniami WSK, utrzymując wszakże kontakt z”Jakubem” za 
pośrednictwem m.i. i siatki O.B.R. - Wydz.Bezp. / m.i. Alfons Gryczka 
ps.” Zawadzki"./ Pomijając podstawowe zadania WSK - zorganizowanie służb 
sanitarnej na wypadek akcji zbrojnej - brałam udział w nas 
podyktowanych specyficznymi warunkami konspiracji pomorskiej:
- łączność w ramjrch poleceń "Ewy"# tejże, zleconych przez pion męski 
z garnizonu i Inspektoratu Bydg.,

- awaryjna łączność z ODR - Wydz.Bezp. - /brat mój " Me stwin”  ̂/*jS zc zu j ” 
tam należał /,

- pomoc w wynoszeniu lekarstw,#opatrunków i i d  z aptek bydgoskich, 
przygotowywanie ich do wysyłek do Borów Tucholskich oraz kierowanie
ich do celów konspiracyjnie ś*te potrzebnych,

- wynoszenie z fabryki Ciszewskiego /dzisiejsza "Eltra" - tam pracowa
łam jako robotnica przez ca3y czas okupacji/, części elektrotechnicz
nych wg potrzeb określonych przez szefostwo łączności AK, Współpracy
w tym zakresie z jeńcami francuskimi i włoskimi z t.zw. Badoglio-
’?rup^n?otyc!Sy t0 r6w nież dfl®tó>iania części wg ryaukdw "Jakuba”. v

- wywiad powszeehny, ogólnie obowiązujący wszystkich członków konspira
cji, oraz zlecony odnośnie tajnej produkcji u,! Ci szewski ego”, prowa
dzonej w oddzielnym oddziale / pracownicy Niemcy a conajmniej Eindeu- 
tschowani A  SzcseS«lnie chodziło o kierunki wysyłek tej produkcji.

- doręczanie kartek żywnościowych i innej pomocy Godzinom aresztowanych 
31*C3.44 i 1.04.44r./ rodziny: ”Ewy1’,"Wiesława”,"Jacka”, "Władysława” 
i innych, których nazwisk i pseudonimów już nie pamiętam /
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m e  odstąpiłam od obywatelstwa polskiego, nie należałam również do 
żadnych innych srup narodowoBciowych, mprsywile,1©wanych pzzes TTIemców.

Bydgoszcz 15*09* Q2

O

Oświadzenie świadka x 2
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Biała Maria Justyna 
ps. "Magda", "Regina" Bydgoszcz,

11.10 32

kod i 35-073

Wojskowej Służby Kobiet - AK Okręgu Pomorskiego, krypt 
"Reich" w okresie od początku 1943 r do stycznia 1945 r

RH 5976112
1.12.1966r :jRRrH; SM90- Bydgoszcz

JAGIELSKA S&tlina Antonina z.d.Nowicka Stefana i Heleny
6.03.1917 r |PCCT3t Poznaniu

z przed wojny -jako koleżanka szkolna /Ż.K.Gimn
Humanistyczne m. Bydgoszczy/ oraz w okresie okupacji jako uczestniczka 
Ruchu Oporu w ramach WSK -AK na terenie Garnizonu Bytg. w latach od po
czątku 1943r do stycznia 1945 r.

najbliższej współpracow
niczki Urszuli Klunder-Jędrzejczakowej, ps. "Ewa" ) organizatorki WS! -AK 
na terenie Garnizonu i Inspektoratu Bydg. ¥ okresie od początku 1943 r
do 1.04.1944 r pozostawałam z "Marią" w stałych kmctat i organizacyjnie 
ustalonych kontaktach służbowych. Podstawowym - poza innymi towarzyszącymi 
pracy konspiracyjnej zadaniami - celem mego z "Marią" współdziałania było 
wynoszenie przez nią z apteki zorganizowanych przeze mnie lekarstw, opa
trunków, specyfików medycznych i.i.d i przekazywanie ieh do pukktów wysyłko*#* 
wych wg przeznaczenia /Bory Tucholskie, Potulice itd/. Spotykałam sio rów
nież z "Marią" na odprawach organizowanych przez "Iwę" względnie sporadycz-

» MARIA »

p. strona 8
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e.d. ze strony 1

sporadycznie przez ówczesnego Kmdta Baraizofau Bydg. AK Aleksandaea 
Schulza, ps. "Michał”, t j. tych/które odbywały się w aptece /miejsce 
mego zatrudnienia/ dzisiaj już nieistniejącej przy Blacu Zednoczenia, 
szczególnie nadającej się do konspiracyjnych spotkań. ¥ okresie po 
1.04.1944r /aresztowanie "Ewy"/ do końca czerwca 1944 r ze względu na 
bezpieczeństwo "Maria51 została odizolowana od kontaktów z plonem ko
biecym. Po czercu 1944 r moje kontakty z "Marią" miały charakter spo
radyczny, natomiast znamym mi jest jej powiązanie do końca okupacji 
z mym bratem Leszkiem Białym, ps. Jakub", Szefem łączności, ostatnio 
Podołaj gu Półn - Zachodniego AK. Między innymi występowała jako -łącz
niczka na Okr. Del. Rządu Okręgu Pomorskiego oraz jako rozprowadzająca
pomoc dla rodzin aresztowanych na orzełomie marca 1 kwietnia 1944r.Potwierdzam, ze "Maria" nie odstąpiła w czasie Okupacji od obywatel
stwa polskiego.

. • ' i'

b, Komendantka Inspektoratu Bydg, 
Wojskowej Służby Kobiet - AK

/
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Nowicka - Jagielska Halina, Antonina
ps. "Maria” Bydgoszcz 4.11. 82
85-ol6 Bydgoszcz,

Wojskowej Służby Kobiet - AK Okręgu Ponorrskiego, krypt.
p t

"Reich" od początku 1943 r do fetycsnia 1945 r

AB 1993680
2.03.1976 r xx3cx Prezydenta Miasta Bydgoszczy

S" i  'fi - : i ' :  M, I ^CIERNIAK Irena, zaaążna SCHMIDT xxx Stefana i Zofii
28.04.1913 r m  Sulmierzycach woj. Poznańskie8 _______■

Sr '

z przed wojny jako koleżanka szkolna /Ż.K.Gimn.Huma
nistyczne m. Bydgoszczy/ oraz w okresie okupacji jako uczestniczka Ruchu
Oporu w ranach WSK- AK na terenie Garnizdmu i Inspektoratu Bydg. w latach 
od początku 1943 r do stycznia 1945 r.

"WAm"

Jak© najbliższa współ- —  
pracewniezka Urszuli Klunder - Ją drze jcżarowe j ps. "Ewa51, organizatorki
WSK - AK aa terenie Garnizonu i Inspektoratu Bydg. wiem, że "Wandzie" zosta
ło powierzone zorganizowanie Służby Sanitarnej i przygotowanie kadry pie
lęgniarskiej na wypadek akcji zbrojnej przeciw okupantowi.Do czasu areszto
wania "EWY" /1.04.1944r/ fryłass z "Wandą" w stałych organizacyjnie ustalo
nych kontaktach konspiracyjnych. M.i. odbierała® przez nią przygotowane 
pakunki z materiałami opatrunkowymi i lekarstwami, które przeznaczone były 
do przerzutów dla oodziałów partyzanckich w Borach fucholskich f  Graba” i
"Dana"/ oraz dla obozu w Potnlicaeh. Również dla potrzeb szkolenia i maga-c.d. patrz strona 2

11 i — « — n « w «— w
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c.d. ze strony 1
<r ■* -

i magazynowani a rezerw dla rejonów sanitarnych na terenie Garnizo
nu Bydg. i Inspektoratu. Apteka, w której pracowała "Wanda" /Zentral- 
Apotheke / stanowiła punkt dla odpraw służbowych z "Ewą" oraz Emdtem 
Garnizonu /póónie jszym Kmdtem Pcdofcĉ gu Półn.-Zach./,Aleksandrem 
Schulzem ps. "Michał". W odprawach tych brałam osobiście udział.
Po 1.04.1944 r moje kontakty z "Wandą" były sporadyczne ze względu 
na bezpieczeństwo konspiracyjne z powodu wresztowania "Ewy", z któ
rą łączyła mnie ścisła współpraca i współdziałanie. Wiadomo mi wszak
że, źe do końca okupacji "Wanda" działała, szczególnie intensywnie 
w zakresie zorganizowania rejonów sanitarnych, szkolenia sanitariu
szek, opracowania planów rozmieszczenia na terenie Bydgoszczy szpi
tali, gabinetów lekarskich, punktów sanitarnych pierwszej potrzeby ? X  
Potwierdzam, że "Wanda" nie odstąpiła w czasie okupacji od obywatels
twa polskiego, ani nie należała do grup narodowościowych uprzywilejo
wanych przez okupanta.

członkini WSK - AK ', współorga
nizatorka WSE na terenie Garni
zonu Bydgoszcz
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Hunder-Jędrzejczak Urszula ps. n3waH Bydgoszcs 16.09* 82
Bydgoszcz,

¥033kowej Służby Kobiet - AK Okręgu Pomorskiego* kryptonira 
Ĥeicb* w okresie od początku 1943 do 1.04.Ł944 r

Hewieka Halina, obecnie Jagielska Stefana i Heleny
6o3>1917r Poznaniu

A

jako koleżanka szkolna, koleżanka 2 pracy w labie 
Kontr* BacłŁ. P i T w Bydg. w okraie do wybuchu wojny oraz jako uczestniez- 
Kmetm Opera w ramach. WSE -  Al na terenie gK eoism m  bydgoskiego w okresie ; 
okupacji* Organizacyjnie kontaktowa3sua się z w/w &o dnia mego aresztowa
nia przez Gestapo, tj do dnia 1.04.1944*

« Baria *

Powierzoną mi przez 
p0Ił gygpau#̂  Szatkowskiego ps0*Wiesław*, Komendanta Inspektoratu Bydg.» 
isifeje zorganizowania WSK saosąłam od wciągnięcia i zaprzysieżenią"Marii”. 
Działała ona m  terenie Garnizonu Bydg*, ściśle ze ieaaą współpracując, 
wykon* jąe poS%wione nam zadania w kontaktach, ss osobasi, które podała w 
swoj*j re^e ji/waiosksi.Znane ai są Jej kontakty z OER-Wyds.Bezp. popraez 
jej te * * * - ®£ jest natomiast nazwisk© Gryczki ps.*Zawadzki*.
pottfî dza01 rówieź fakt, że « Maria'* nie odstąpiła od obywatelstwa polskie-

20454/By
Bydgoszczy
Bydgoszczy, nr. 005045

Komendantka Inspektoratu Bydg. WSK -AK
•*  . • •  - .^iy ,f,ahaKaffr- iafe . w.-: .i
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wspomnienie o Szpitalu Garnizonowym_dląpolskich„.jeńców^wojennych 
i «

 ̂ i zwaĵ zku z przypadającyLi po ogni sępa w 1984 r x  czterdzie- 
sta^piąte^^tjncfm II Wojny Światowej eggeuLcid̂ û  
warto chyba podzielić się nieznanym szerszemu ogółowi epizodem 
z życia Bydgoszczan na ssanym wstępie okupacyjnej nocy. Szczegól
nym motywem jest okoliczność, że wywołana z pamięci uczestników - 
ale nie tylko - historia ta zbieżna jest w czasie z najtragicz
niejszymi dla Bydgoszczps dniami terroru i zbrodni niemieckiego 
okupanta.

Mottem tej "pour memoir" sumy wspomnień żyjących jeszcze 
uczestników, na szczęście popartych źródłami pisanyni w postaci 
pamiętników i listów, mogą być lansowane obecnie hasła: "Ocalmy 
od zapomnienia", czy też "Ocalmy ślady przeszłości":

Zachętą do podjęcia próby opracowania tego epizodu z
pierwszych miesięcy okupacji jest życzliwe i ....dopingujące
zainteresowanie osób znanych w naszym mieście z publikacji na 
tematy z obszaru dziejów okupacyjnych.

Chodzi o historię Szpitala Garnizonowego, w którym prze
bywali ranni żołnierze polscy w okresie od pierwszych dni wrześ
nia do 9.11.1939 r. Jego działalność stanowi pierwszy widomy 
znak - w całym szeregu późniejszych zadziałań - narodowej soli
darności i społecznej ofiarności obywateli w obliczu bezpośrednie
go zagrożenia i w warunkach bezprzykładnego terroru i zbrodni 
okupanta* Czasokres działalności Szpitala prawie idealnie pokrypa 
się z okresem, który historycy określają terminem " Akcji Tannen- 
berg " w Bydgoszczy /5.09* — 20.11.39/t akcji odwetowej za udane 
przeciwstawienie się dywersji V Kolumny w dniach 3 - 5.09.39 r. 
a w rzeczywistości stanowiącej realizację z góry przygotowanej 
akcji eksterminacyjnej. Były to dni zbrodni dokonywanych przy 
wyjątkowo zgodnej, współpracy Wehrmachtu, sił policyjnych specjal
nych /Einsatzgruppe IV, Einsatzkommando 16 i 16 a/, policji po
rządkowej i ochronnej, Selbstschutzu oraz poszczególnych Volks~ 
deutscherów. Były to dni rozstrzeliwań na stadionie, "Polonii", 
na Starym Hynku, na Szwederowie, przy ulicy Sportowej i Ponia
towskiego, masowych mordów w Tryszczynie, Fordonie, Otorowie, 
Borównie, w Lasku Gdańskim, przy ul. Kujawskiej, za b.Szkołą 
Podchorążych i w wielu innych, znacznie góźniej odkrytychmiejS7 
cach. Były to dni terroru w więzieniach i kaźniaeh,
1. Edmund Pyszczyński: "Akcja Tannenbergw Bydgoszczy, publikacja 

BIN HR lo Seria E — Z okupacyjnych dziejów Bydgoszczy str.340



strona 2
w koszarach' 62 pp i 15 PAL, barakach na Jachcicach, w b.Komendzie 
Miasta przy dzisiejszej Armii Czerwonej, w budynku przy ul.Ponia
towski ego, więzieniu przy Wałach Jagiellońskich, w piwnicach Klubu 
Polskiego /obecnie gmach radiofonii/ przy ul. I-go Maja. Były to 
wreszcie dni łapanek i pierwszych wywozów na roboty do Niemiec 
oraz zapoczątkowanej deportacji inteligencji polskiej do GG, 
zwłaszcza perfidnie przez Niemców tzw. "nietutejszych".

Szpital Garnizonowy mieścił się w dzisiejszym gmachu Wojewódz
kiego Komitetu PZPR przy ul. Jagiellońskiej.

Był. to w owym czasie dwupiętrowy budynek z czerwonej cegły, 
położony w głębi ówczesnej ulicy za żelaznym ogrodzeniem, z zaple
czem pawilonowym, oddanym przed wojną do dyspozycji PCK, z osobnym 
wejściem od strony ul. 3-go Maja. iN obrębie Szpitala bliżej ul.Ja
giellońskie j , znajdował się niski czerwony budyneczek administra
cyjny, spełniający również funkcję odwachu. Cały ten obiekt trudno 
sobie dzisiaj wyobrazić po dokonaj przebudowie. Może ktoś ze sta
rych Bydgoszczan posiada wśród zachowanych pamiątek pocztówkę z wi
dokiem dawnego Szpitala Garnizonowego?

W m-cu sierpniu 1939 r. w obliczu zbliżającej się wojny z Miem— 
cami, polskie władze wojskowe całkowite wyposażenie Szpitala Garni
zonowa/wy ewakuowały w głąb kraju, organizując jednocześnie etapo
wy szpital przy ul. Warszawskiej, w budynku dawnej fabryki cygar.
I pierwszych dniach września 1939 r. tj. w dniach od 1 - 4, w gma
chu Szpitala Garnizonowego przejściowo funkcjonował punkt opatrun
kowy kompanii sanitarnej 15 DP. W dniu 4 września 1939 r. zatrzymałosię w nim , w przemarszu na front, również szpital połowy nr.8o2. —  
Jednakże ciężko rannych żołnierzy z walk od Chojnic po Bydgoszcz 
kierowano do Miejskiego Szpitala na Bielawkach.

Tamże w dniu 5 września 1939 r. bezpośrednio po wkroczeniu do 
Bydgoszczy, Niemcy zwołali na odprawę cały personel lekarski i pie
lęgniarski szpitala i nakazali pod najcięższymi rygorami przyjmowa
nie i leczenie przede wszystkim Niemców cywilnych i Wojskowych. Dla 
około 70-ciu rannych polskich żołnierzy, odtąd traktowanych jako 
j,eńców, nie miało tu być miejscaj poprostu nie mogli ich tu Niemcy 
ścierpieć.

Obowiązkiem przetransportowania rannych żołnierzy do opuszczo
nego Szpitala Garnizonowego, nie bez drastycznych momentów, obarczo
no młodego wówczas lekarza /zatrudnionego w tym szpitalu od 1.05.1939: 
/dziś ogólnie znanego w Bydgoszczy dr Teobalda Wnuka, zlecając mu 
dalszą troskę o los i ojekę nad rannymi^ Tyle było zadziałań no
wych "władców", resztę przerzucono na barki polskiej inicjatywy.
Rei.Dr* Jankiewicza, udostępniona przez Elżbietę Cieślik
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strona 3
I tu zaczęła się spontaniczna i społecznie ofiarna akcja polskiej 
służby lekarskiej i pielęgniarskiej,, wsparta wszechstronną pomocą 
Bydgoszczan.

I nowych pomieszczeniach trzeba było zacząć pracę całkowicie 
od podstaw. Szpital stał pusty;Nie było łóżek, pościeli, instru
mentów medycznych, najniezbędniejszych materiałów opatrunkowych i 
lekarstw. Nie było pełnej obsady lekarskiej, pielęgniarskiej i służ
by pomocniczej - niczego. Początkowo rannych kładło się na słomie 
a w najlepszym przypadku na siennikach zorganizowanych ad hoc. Gdy 
jednak rozniosła się wieść, że powstał polski wojenny szpital, że 
są ranni potrzebujący pomocy, zaczęła płynąć zewsząd ludzka i rze
czowa pomoc.

Okazało się, że już w pierwszych dniach września w Miejakim 
Urzędzie Zdrowia, mieszczącym się naprzeciw Szpitala Garnizonowego 
/budynek ten nie istnieje dzisiaj./, a w którym znajdowały się dwie 
Poradnie - dla Matki i Dziecka oraz Skórno-weneryczna, zgromadzono 
pewne ilości łóżek, pościeli, kołder i bielizny. Stało się ta za 
sprawą i z inicjatywy, zatrudnionych w w.w.Poradniach dr H.Zielińs- 

J ki ej'., pielęgniarki Ireny Paterek-John i Heleny Danielak. Łóżka po
chodziły z fabryczki przy ul. Nowodworskiej a ich przewiezieniem 
do Poradni, z narażeniem życia, zagął się p.Napiontek. Bielizn^ 
i kjpłdry natomiast zorganizowano głównie z Domu Towarowego Braci 
Mateckich z© Starego Bynku, ratując je w ten sposób przed Niemcami.-*̂  
Zgromadzone w Poradniach rzeczy okazały się nieocenionym: darem dla 
powstającego na nowo, Szpitala. Podobna pomoc w postaci łóżek z peł
nym wyposażeniem , bielizny i koszul /w tym nawet jedwabnych kobie
cych/ płynęła również od osób prywatnych. Ofiarodawcy ci pozostaną 
już chyba na zawsze nieznani. Ta spontaniczność i ofiarność społe
czeństwa bydgoskiego budziła podziw i zdumienie u Niemców. Jeden 
z lekarzy niemieckich w czasie inspekcji powiedział wprost, że nie 
zobaczy chyba już nigdy i nigdzie rannych żołnierzy w jedwabnych 
koszulach kobiecych /sic !/. I tak było w tym dziwnym szpitalu 
powstałym z najpiękniejszych odruchów polskiej solidarności, żeby 
nie powiedzieć patriotyzmu.

Instrumenty medyczne, materiały opatrunkowe, lekarstwa miały 
również różne źródła pochodzenia, dzisiaj w większości już nie eto 
ustalenia. Oczywiście część z nich musieli zabezpieczyć Niemcy, od
powiedzialni za stan wyposażenia. Większość z nich jednakże, zwłasz
cza opatrunków, pochodziła z pomocy Polaków zatrudnionych w szpita
lach bydgoskich, aptekach, placówkach zdrowiao Na szczególne pod-
Relacja Ireny Paterek - John
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kreślenie, zasługują synowie A.B. Lewandowskiego z ulicy Długiej, 
właściciela drogerii i znanego antysanacyjnego działacza politycz
nego, którzy dostarczyli do Szpitala na dwóch platformach, w wa
runkach zagrożenia, - materiały opatrunkowe i rozmaite artykuły 
drageryjno - apteczne."

Podobnie było z żywnością dla Szpitala. Dla jego potrzeb, nie 
bez starań ze strony organów Szpitala, władze niemieckie przyznały 
normy żywieniowe w podstawowych artykułach jak: chleb, mąka, kasze, 
mięso, ziemniaki,, jarzyny i tłuszcze. Normy te zresztą uległy 
zmianom na gorsze, gdy Niemcy uznali, że polskim jeńcom wystarczą 
normy o; połowę mniejsze w stosunku do stosowanych w wojskowych 
szpitalach niemieckich. Dlatego potrzebna była i na tym odcinku 
pomoc społeczeństwa bydgoskiego. W ciągu całego istnienia Szpitala, 
tj. do 9 listopada 1939 r. dla polskich rannych jeńców wpływały 
od bezimiennych ofiarodav/ców dary w postaci artykułów żywnościo
wych, urozmaicających i uzupełniających monotonnośd szpitalnego 
menu /owoce, ciasta, kompoty, kawa, czekolada itp*/. Specjalnie 
dużo miejsca poświęcam sprawie ofiarnej postawy bydgoskiego spo
łeczeństwa, ponieważ działo się to w tragicznych dniach łapanek 
i terroru, szerzej potraktowanych na wstępie, a ponadto w wa man
kach coraz bardziej i ostrzej zarysowujących się braków żywnoś
ciowych i innych artykułów.

Dla pełnego, funkcjonowania Szpitala był niezbędny jednak 
przede wszystkim personel lekarski, pielęgniarski i pomocniczy.
I tutaj nie zabrakło ofiarnych, ludzi, którzy na wieść o organizo
waniu się Szpitala dla polskich żołnierzy zgłosili się natychmiast 
do pracy. Pełną poświęcenia i odpowiedzialności służbę medyczną 
pełnili młodzi wówczas lekarze: Teobald wnuk /od początku/, Witold 
Piotr /chirurg/, Bernard Murawski, Jan Goc oraz Edmund Dzionara, 
który podjął pracę w Szpitalu natychmiast po powrocie do Bydgosz
czy /dnia 2.10.1939 r/, po zakończeniu działań wojennych, w których 
brał udział jako ppor* rezerwy - lotnik. Jako konsultant dochodził 
do Szpitala znany z przed wojny ordynator Szpitala przy ul. Sw. 
Floriana, dj^Montowski, niewątpliwy autorytet i niejako H pater 
familias" młodej obsady lekarskiej. Również lekarzem konsultantem 
był dr Fischoeder.

Dzięki energii i inicjatywie znanej działaczki PCK w Bydgosz
czy, Zofii Szubertowej,, zwerbowano do pracy kwalifikowane pielęg
niarki oraz sanitariuszki - ochotniczki PCK* Funkcje: siostry 
przełożonej pełniły kolejno dyplomowane pielęgniarki: Jadwiga 
Kostuchowska - Pikor /nieżyjąca już/ a następnie *anda Sieradzka

5
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/zmarła na tyfus krótko po wojnie/, sióstr oddziałowych: pielęg
niarki*' Helena Grudowska i nieżyjąca już Irena Wojtkowiak. U sali 
opatrunkowej pracowały: Janina Michalska - Giezek /długoletnia 
kierowniczka Żłobka przy placu Poznańskim/ i Agnieszka Ziółkowska 
/nieżyjąca, przedwojenna pielęgniarka Kasy Chorych/. Wśród pielę
gniarek pracowały również: Jadwiga Andrzejewska, Halina Kowalska, 
Kazimiera Michalska - Gunderman, St. Waliszewska^Ogórkowska i inne, 
których nazwisk nie zidentyfikowano. Z pracujących sanitariuszekP>3/C,U' *- ochotniczek wymienić wypada: Władysławę Badfrążankę, siostry Da
nutę i Janinę Jaworskie, Urszulę Klunder - Jędrzejczak, Małgorzatę 
Nowakowską,kalinę Nowicką - Jagielską, Zofię Rochan - Heller i 
najmłodszą wśród nich Ludwikę Sędzierską - Ameryk. Pochodziły one 
ze środowiska absolwentek i uczennic ostatnich klas bydgoskich 
gimnazjów żeńskich.! Prace sanitariuszy wykonywali jak wynika z 
przekazów: Antoni Chmielecki /prawdopodobnie ukrywający się ksiądz/, 
Bolesław Kliszcz, Teodor Paweł Józefiak i Malinowski/ syn dyr. 
przedwojennej Kasy Chorych/ i fciwiiU

Sprawy ewidencyjne Szpitala prowadziła Halina Zagórska, znana
z pracy w przedwojenni^PCK. # Szpitalu pracowali również pp.Kłos-usowie - on zajmował się zapobiegliwie sprawami zaopatrzenia a ona 
prowadziła magazyn. Niestety brak danych co do obsady kuchni i 
pralni. Zachowała się jedynie w pamięci siostra zakonna, pracująca 
w kuchni. Bardzo, pomocną rolę w działalności Szpitala spełniał 
p. Spenner, mieszkający w jednym z pomieszczeń na terenie Szpitala.

Cały personel lekarski, pielęgniarki i pomocniczy stanowili 
Polacy. Nadzór niemiecki ograniczał się w zasadzie do inspekcji
i to niekiedy zaskakujących. Przeprowadził je, jeśli zawierzyć 
można pamięci,:; Dr Neunzeit, nieszkodliwy a w miarę nawet pomocny, 
po nim krótko dr Laude, typowy polakożerca, pochodzący z pogranicza 
polsko - niemieckiego / z Cfcłuchowa/. Jedynym Niemcem z nadzoru, 
stale przebywającym na terenie Szpitala, nie licząc obsady wartow
niczej, był płatnik Tron Oppenkowski. Była to dosyć ciekawa posiać, 
maniak na tle tego Mvon", zajmujący się administracją, sprawami 
gospodarczymi, ewidencją i ogólnym nadzorem. Nikt z indagowanych 
nic złego a nim nie zapamiętał. Nie wolny był od skrywanego współ
czucia Polakom. Ogólnie przyjąć można, że w zakresie terapeutyki 
Szpital był w pełni jednostką autonomiczną.

Po tylu latach trudno ustalić dokładną datę rozpoczęcia 
działalności Szpitala, a zwłaszcza jej. poszczególnych faz organiza
cyjnych od dyrektyw niemieckich z dnia 5.09.39 po datę funkcjono
wania jako- w pełni zorganizowanego organizmu. W każdym razie prze
transportowanie rannych z Bielawek do Szpitala Garnizonowego
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musiała nastąpić po 9.09*39/. p.niżej przypadek rannego T.Napie
rały/* Z całą pewnością likwidacja Szpitala, kierując się faktem 
odróżnienia go z rannych. Polaków i przewiezienia ich wg przezna
czenia do> Stalagów i Oflagów, nastąpiła w dniu 8 lub 9 listopada 
1939 r. Dowodzą tego wydane przez niemiecką administrację Szpitala 
zaświadczenia okresu, zatrudnienia pracującym w szpitalu osobom*
Data ta zbieżna, jest także z pożegnalnymi wpisami pacjentów i per
sonelu szpitalnego do zachowanych pamiętników. ^

Szpital w okresie przebywania w nim polskich żołnierzy był 
obiektem zamkniętym* Ranni Polacy traktowani byli na warunkach 
jeńców wojennych* Iszyscy Polacy, pracujący w Szpitalu, posiadali 
przepustki wejścia i wyjścia oraz poruszania się w mieście po 
godzinach policyjnych,, ca stanowiło nie bagatelny atut w aktywności 
pozaszpitalnej* Obiektu Szpitala strzegli dniem i nocą niemieccy 
żołnierze pełniący wartę przy wejściu. Wspominam o tym dlatego, 
że trudno było dostać się na teren Szpitala i jak wiele trzeba by
ło wykazać odwagi i opanowania dla przemycania najrozmaitszych 
przedmiotów i artykułów oraz listów i grypsów od jeńców polskich 
do ich rodzin i znajomych. Z relacji Heleny Grudowskiej wynika, 
że taką odwagą odznaczać się musiała dla przykładu Agnieszka Ziół
kowska przemycająca kilkakrotnie opatrunki z przeznaczeniem dla 
rannych Polaków, znalezionych w lesie Gdańskim* Ukrywali się oni 
prywatnie w mieście, byle nie oddać się w niewolę. Sposób Agniesz
ki Ziółkowskiej był w zasadzie prosty* Opasywano ją bandażami wo
kół ciała a pogrubienie, nierzadko b*znaczne, kryła pod futrem.

Stan liczebny żołnierzy leczonych w Szpitalu wahał się w gra
nicach do 130 osób. Ilość ta nie jest przez wszystkich potwierdzana. 
Lista ewidencyjna żołnierzy, przechowywana przez całą okupację prze2 
Halinę Zagórską, wg jej relacji, została przekazana po wojnie do 
archiwum Głównego Zarządu PCK w Warszawie, a do, tego rozstrzygają
cego sprawę źródła nie zdołano dotrzeć., Podana ilość jest jednak 
bardzo prawdopodobna, gdyż oprócz 70-ciu rannych przetransporto
wanych z Bielawek, Szpital przyjął również transport rannych z pól 
bitewnych, po Bzurę.

większość rannych stanowili żołnierze szeregowi. Byli jednak 
wśród nich i podoficerowie oraz stosunkowo dużo oficerów* Dzięki 
zachowanemu przez Ludwikę Sędzierską - Ameryk pamiętnikowi można 
wymienić szereg nazwisk rannych jeńców. Byli to m.in*; kpt.Stanisław 
Abramczyk, pełniący zarazem funkcję zwierzchnika nad wszystkimi 
rannymi z tytułu swego rangą starszeństwa i będący reprezentantem 
wobec władz niemieckich, i organów Szpitala, por.Franciszek Jasiński, 
por. ladeusz Sawoniak, ppor. ppor* Sadowski, Jan Łapiński,
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Alfred Kopeczek ze Lwowa, zwany potocznie "Turkiem", Jan Pudele- 
wicz - lotnik, Benedykt Binek, Władysław 2yguła, Melchior Korytow- 
ski, Jan Kamiński, Henryk Ryl z Polesia, A. Dekaban - medyk,

%

pchor*Bolesław Winter, kanonier Jan Kaimierczak, szeregowi: 
Stanisław Niedzwiecki — Poleszuk, Harasiewicz, Michał Romaniuk, 
Włodzimierz Kaczanowicz, Feliks Salwerowicz, Roman Lędzion i znany 
z innego przekazu Franciszek Piotrowski z Białostoczczyzny*

Stan rannych i stopień postępującej rekonwalescencji był różny, 
Przeważały rany w nogi i w ręce po szrapnelach i odłamkach bomb*
Były bardzo ciężkie postrzały brzucha, płuc i głowy, Większość ran
nych przeżyła okres leczenia w Szpitalu. Niestety kilku rannych 
nie udało się uratować, właśnie tych z postrzałami w brzuch i po
strzałami w klatkę piersiową; głównie z transportu z pod Kutna i 
z bitew nad Bzurą, bardzo prowizorycznie opatrzonych w strzępy 
bandaży i koszul. Wśród rannych znajdował się również żołnierz - 
żyd - który stracił oko. Dzięki staraniom dra Montowskiego udało 
się wstawić mu sztuczne* Wśród Niemców spotkało się to z powątpie
waniem, czy to mu będzie w życiu potrzebna.

Wszystkie osoby, z którymi udało się rozmawiać na temat pracy 
i życia w Szpitalu, nie ukrywały wzruszenia i podkreślały szcze
gólną atmosferę, jaka panowała w Szpitalu w czasie naszej sceatagt 
służby niesienia pomocy rannym polskim jeńcom* Były to rzeczywiście 
niezapomniane przeżycia. Niesamowicie trudne warunki zewnętrzne 
i wewnętrzne Szpitala w okresie braku niezbędnych przedmiotów i 
środków medycznych a rannych, trzeba było kłaść na słomie czy sien
nikach. A potem stopniowo; przekształcanie się Szpitala w sprawnie 
funkcjonujący organizm, stwarzający możliwie normalne warunki opie
ki lekarskiej i bytowania - wszystko to zostawiło niezatarte ślady 
w pamięci* W Szpitalu czuliśmy się jak na wyspie, otoczonej morzem 
zła, terroru i obcości, na której wszystko było polskie, ludzie i 
ich gorące serca, polska mowa, polska rozpacz z utraconej wolności 
i polska nadzieja i wiara w zwycięstwa, Czuliśmy się jedną wielką 
rodziną, związaną tragedią narodową ale i satysfakcją z podjętej 
aktywności, serdecznie przez rannych ocenianej*

Nastroje odzwierciadlają bodaj najlepiej wpisy do pamiętnika 
/wyżej już wspomnianego/ tej, którą ranni żołnierze zwalî siostrą 
"Ludką", Wzniosłe myśli, doznane odczucia i patriotyczne odwołania, 
nierzadko w z własnej inwencji powstałych wierszach, przy całej 
nieporadności językowej i stylistycznej, błędach ortograficznych, 
a może właśnie dzięki temu, oddają autentyzm panującego 'tutaj 
klimatu zbratania* Najczęściej stosowanymi w inwokacjach słowami są:

46



Polska, Ojczyzna, polskie orły i sztandary, wolność, swoboda itp. 
Wszystkie wpisy do pamiętnika są oczywiście datowane z miejscem 
dokonania "Bydgoszcz, a jeden zaś z wyraźnym podkreśleniem "Byd
goszcz - nie Bromberg".

I Szpitalu znajdowano też namiastkę bezpieczeństwa, jak to 
miało miejsce w przypadku dr. 'Witolda Piotra. Gtoziło mu areszto
wanie z powodu incydentu zaistniałego na krótko przed wojną z ko
legą szkolnym na tle godności narodowej. Kolega ten okazał się

fNiemcem, przysiągł mu zemstę i poszukiwał go tyle usilnie, ̂ le na 
szczęŚGie bezskutecznie* Dr Piotr przeżył okupację i obecnie miesz
ka w Anglii. W Szpitalu ukrywali się: jako sanitariusz ksiądz 
A.Chmielecki, siostra zakonna - Elżbietanka w roli kucharki, cza
sowo studenci i inni młodzi ludzie przed łapankami w mieście. 
Dostawali się oni na teren Szpitala pod rozmaitymi pozorami i przy 
rozmaitych fortelach* wśród rannych, przewiezionych ze Szpitala 
na Bielawkach, znalazł się 17-letni harcerz Tadeusz Napierała, któ
ry cadem uniknął śmierci podczas egzekucji na stadionie "Polonii" 
z dnia 8*Q9.1939r. Jego przeżycia znane są Bydgoszczanom z publi
kacji prasowych, chociaż na pewno nie we wszystkich fragmentach tej 
tragicznej i niecodziennej historii. Wymaga ona szerszego i osobne
go potraktowania. Tutaj wypada wspomnieć, że w Szpitalu Garnizonowym 
otoczono go szczególna* opieką. Dzięki polskim lekarzom udało się 
go wyleczyć z egzekucyjnej rany w szyję z wylotem przez usta i 
uszkodzeniem języczka. A ponadto, co godne jest podkreślenia w wa
runkach okupacyjnych, ukryto go pod obcym nazwiskiem, czyniąc z 
niego żołnierza - jeńca. Przetrwał on pod okiem Niemców, cały pobyt 
w Szpitalu, a następnie został przewieziemy do Stalagu i stąd do 
obozu pracy w Krapkowicach na Śląsku. Powrót do rodowego nazwiska 
wymagał przewodu sądowego* w którym uczestniczył również dr T.Wnuk. 
Tadeusz Napierała zmarł na zawał serca w dniu 8.05*1981 r. w Wałczu*

W okresi*T pracy w/^zpitalu wszyscy przebyliśmy ĝ ębolpa tra
gedię drayKontowski^o, którego^resztow^o około 15 c^zdziemij^ 
1939 ryżźdata nieścisła/ a następnie i^jźstrzelanó^^ czasie jar£ł~ 
nien^a służby i/̂ Szpitalû dr/̂ ontowslpi nigdy ni^^objawiał^uepokoju
o Własną oso£tę, martwił^się natomiast o bezpdeczeństwo/młodych le
karzy , cz^mu dawał-'wyiraz w rozmowach z^ńmi* ,AQ

W Szpitalu zawiązały się przyjaźnie między rannymi i ich ro
dzinami a pracującymi sanitariuszkami. Np,Ludwika Sędzierska-Ameryk 
utrzymywała przez cały okres okupacji, a nawet i po tym okresie,

5
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serdeczne stosunki i korespondencję z rodziną por.Jasińskiego,
/o czym będzie jeszcze niżej/. Jest również w posiadaniu wstrzą
sającego w swym wyrazie ostatniego pożegnalnego listu kpt.Stanisła
wa Abramczyka z dnia 19.04*1941 r. którego Niemcy wyciągnęli z 
Oflagu i po długim więzieniu i procesie przy ul. Młyńskiej w Poz
naniu, skazali na karę śmierci. Wyrok wykonano prawdopodobnie w 
osławionym, VII Forcie. Nie można bez szczególnego wzruszenia nie 
nadmienić - w podkreśleniu zadzierzgniętych żywych więzi - faktu, 
że kpt. Abramczyk nawet w obliczu śmierci nie zapomniał przesłać 
wyrazów pamięci i pożegpań nie tylko adresatce listu, ale i innym 
siostrom z bydgoskiego szpitala.

A Szpitalu odbyło się kilkanaście odwiedzin rannych żołnierzy 
przez członków ich rodzin. Działo się to z pominięciem wiedzy nie
mieckich strażników i niemieckiego nadzoru w warunkach, jak już to 
podkreślano, idealnego zgrania polskiego personelu szpitalnego. 
Między innymi do rannego /nie pamiętam już dzisiaj jego nazwiska/, 
który leżał na mojej sali, przybyła rodzina z pod Inowrocławia. 
Kilkakrotnie por. Jasińskiego odwiedzała jego żona z Poznania, po
informowana o pobycie męża w naszym Szpitalu osobiście przez sios
trę Ludwiki Sędzlerskiej-Ameryk, Bożenę Sędzierską-Ziółkowską. 
Szczególnie jedna z wizyt p.Jasińskiej, goszczonej przez kilka dni 
przez rodzinę Sędzierskich, odbyła się w warunkach grożąc!^ "wsypąi' 
i czasie, gdy znajdowała się na sali u chorego męża, Miemcy prze
prowadzili nagłą, niespodziewaną inspekcję. Nie tracąc przytomności 
umyału, ukryto ją w szafie. Rannego Tadeusza Napierałę prawie co
dziennie odwiedzała jego dwunastoletnia siostra Krystyna Napiera- 
łówna - obecnie Syrek, pod ustawicznym zagrożeniem rozszyfrowania 
przez Niemców tożsamości brata, jego "przewinień" i... dopełnienia 
przeznaczonego niemiecką "sprawiedliwością" losu.

Przyjaźnie zawiązywały się również między rannymi. Poważnie 
kontuzjowany Franciszek Piotrowski /przejechany taczanką/ dzięki 
usilnym staraniom polskich lekarzy szybko powracał do sprawności 
fizycznej i serdecznie opiLekował się młodszym Napierałą, sąsiadem 
"po; łó.żku". '& ten sposób zawiązana przyjaźń młodych przeszła w 
zażyłość ich rodzin, pokonującą bariery odległości między Pomorzem 
a daleką Białostoczczyzną /wieś Siekluki/* Rodzina Napierałów po
zostawała w stałych serdecznych kontaktach korespondencyjnych przez 
cały okres okupacji oraz jeszcze długo po wojnie z rodziną Piotro
wskich. i

Niezapomnianym przeżyciem była Msza Sw. odprawiona na terenie 
Szpitala w pomieszczeniu na pierwszym piętrze. Do Mszy Sw. służyli 
oficerowie. Zebrani jeńcy, w tym niektórzy na specjalnieprzesuwa-
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nych. łóżkach i członkowie personelu szpitalnego z trudem hamowali 
łzy wzruszenia. Inicjatywa wypłynęła od jeńców, natomiast w jaki 
sposób udało się to przeprowadzić, trudno już dzisiaj to w szcze
gółach odtworzyć. tfg. relacji Heleny Grudowskiej Mszę Sw. odprawić 
miał jeden z księży z kościoła famego.

Likwidacja. Szpitala rozpoczęła się chyba w początkach listo
pada, a może nawet już w końcu października 1939 r. Dowodziłby 
tego list por. Fr.Jasińskiego z dnia 3.11.39 r* z Torunia. Najlicz
niejszy i ostatni transport rannych miał miejsce w dniu 8 względnie 
9 listopada 1939 r. Ha oczach nas wszystkich - był to słoneczny i 
stosunkowo ciepły dzień - przeprowadzono jeńców /niektórych prze
niesiono na noszach/ pod eskortą uzbrojonych niemieckich żołnierzy 
do ciężarowych samochodów> by powieść ich w nieznane - do Stalagów 
i Oflagów. Gestom pożegnań i towarzyszącym im wzruszeniom trudno 
nadać dzisiaj, adekwatną do rzeczywistości formę opisu. Zanim wszak
że to nastąpiło przeżyliśmy chwile niepokoju, gdy rozwścieczeni Niem 
cy kazali nam zebrać się pod ścianą gmachu Szpitala,■jakby w roli 
zakładników. Chodziło o to, że nie mogli się doliczyć stanu liczeb
nego ewakuowanych jeńców. Brakowało rzekomo trzech osób. Sprawę 
wyjaśniono w oparciu o skrupulatnie prowadzoną ewidencję strony 
zdającej konwojowi rannych*

^  Na. zakończenie nasuwa się nieodparcie pragnienie nadmienienia, 
że dalsze losy niektórych osób z tego zbioru wspomnień potoczyły 
się konsekwentnie gościńcem "Polskich Dróg" — poprzez oryginalną 
w swych założeniach ideowych, samokształceniową grupę "Dziewcząt 
Tęczowych" aż do Szarych Szeregów i Wojskowej Służby Kobiet - AK 
w Bydgoszczy. Tyle. na temat najbliżej relacjonującej znany. Nie 
wyczerpuje to kelei życia tyc&, których późniejsze losy rzuciły 
na inne okręgi kraju, tamże działających w Ruchu Oporu* Jest to już 
jednak inny obszar historii * aktualnie przez badaczy penetrowany*

Autorka zdaje sobie sprawę z niekompletności przedstawionego 
przedmiotu* Satysfakcję sprawiłoby, gdyby wspomnienie to wywołało 
rezonans wśród żyjących jeszcze osób w postaci zgłoszonych uzupeł
nień, uwypukleń i ewent* sprostowań w interesie prawdy o tamtych 
dniach.
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Pragnę również podziękować wszystkim, którzy przyczynili się, 
nie szczędząc czasu, do uzupełnienia moich własnych wspomnień 
relacjami o zapamiętanych faktach. Bez nich, a szczególnie 
udostępnionych pamiętników, nie udałoby się zidentyfikować 
wiele osób, oraz zebrać wielu ważnych szczegółów o organizacji 
i życiu w Szpitalu Garnizonowym* J j  ' n

Halina.
Bydgoszcz,

Postscriptum
Opracowując to wspomnienie korzystałam z następujących źródeł:

*

1/ tło historyczne w oparciu o publikację Edmunda leszczyńskiego: 
"Akcja Tannenberg1* w Bydgoszczy.

2/ Z udostępnionej przez Elżbietę Cieślśk notatki dra Jankiewicza 
odnośnie stacjonowania kompanii sanitarnej 15 DP i szpitala 
polowego nr 802 w pierwszych, dniach września w Szpitalu Garni
zonowym,

3/ 2 własnych wspomnień, jako sanitariuszki ochotniczki. Zgłosi
łam się do Szpitala Garnizonowego razem zumoją szkolną kole- 

>/żanką, Urszulą Klunder-Jędrzejczak, w dniu 13.09.39 r. z za
działania przedwojennej działaczki PCK. Zofii Szubertowej.
Obie ukończyłyśmy kursy sanitarne PCK i stąd byłyśmy jej znane*

4/Jz pamiętnika, użyczonego mi przez Ludwikę Sędzierską-Ameryk, 
również sanitariuszkę - ochotniczkę. Z niego, pochodzi najwięcej 
nazwisk lekarzy, pielęgniarek i rannych żołnierzy. Nazwiska 
te posłużyły mi do skontaktowania się z niektórymi z żyjących 
osób i uzupełnienia moich wspomnień.

5/ Z listów kpt. Abramczyka, por.Jasińskiego i por.Alfreda Ko- 
peczka, adresowanych z Oflagów i więzienia do Ludwiki Sędziers- 
kiej-Anteryk i do Urszuli Klunder-Jędrzejczak oraz do mnie.

6/ Z ustnych relacji osób, z którymi udało mi się skontaktować: 
dr,dr$k T. $nuka, i E. Dzionary, H.Zagórskiej, I.Paterek-John,
H.Grudowskiej, Janiny Michalskiej-Giezek i z poza kręgu, osób 
ze Szpitala - Krystyny Napierała-Syrkowej.

7/ Z kartek pamiętnika Urszuli Klunder-Jędrzejczak, który nieste
ty zachował się tylko we fragmentach.

8/ Z odświeżonych wspólnie wspomnień w rozmowach z Ludą Sędzierską- 
-Ameryk i Urszuią Klunder-Jędrzejczak.

Llj 'Zr*[a  C >-.' &£ih etu ćJtJlJLMa.

(J Halina J
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Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 1992r

ek
Armii Krajowej

Przesyłając w załączeniu szkic do t,'* Działalności Delegatury 
Rządu na Pomorzu1 * pragnę wyjaśnić co następuje*
Jako uczestnika konspiracji interesuje mnie wszystko co do
tyczy jej działalności, stąd z prawdziwą przyjemnością wzię
łam udział w Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniu 
26 lutego br a była poświęcona Armii Krajowej i jej pokrew
nym organizacjsnp*
Po wysłuchaniu referatu p. Edwarda Foryckiego dotyczącego 
powojennej działalności Delegatury Rządu na Pomorzu byłam 
zaszokowana jego treścią. Gdyby p. Edward Forycki zatytuło
wał swój referat: "Moja działalność powojenna w Delegaturze 
Rządu" nie kwestionowała-bym tego co napisał, gdyż nie czuję 
się na tyle kompetentna aby to podważyć•
Jednakże w swoim referacie p. Forycki, którego znam osobiś
cie, pominął szereg osób, którzy działali w Wydziale Bezpie
czeństwa ODR również po wyzwoleniu i byli aresztowani z nim 
w tym samym czasie a mianowicie: Jana Budasza, Stanisława 
Sobockiego, Stefana Stempniewskiego i mego śp. brata Stani
sława Nowickiego, z którym dzielił losy więzienne we Wronkach. 
Wszystko to zdopingowało mnie, aby na podstawie notatek i ko
respondencji mego śp. brata Stanisława, mojej pracy konspira
cyjnej i moich wspomnieni»eł5r o wielu ludziach znanych mi z pra
cy w konspiracji i z przeżyć lat szkolnych pokusić się o zobra
zowanie działalności Delegatury Rządu na Pomorzu tak, jak wi
dział ją brat i ja.
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Powojenna działalność Okręgowej Delegatury Rządu Rzplitej 
na Pomorzu kryptonim” Zatoka *

Okręgowa Delegatura Rządu, zdania* Naczelnika Wydziału Bezpie
czeństwa Bolesława Lipskiego po.̂ Bartel** - pod koniec okupacji 
niemieckiej liczyła okoto 2 tys. członków zaangażowanych w orga
nizację poszczególnych ogniw administracji cywilnej na Pomorzu 
na obszarze w granicach przedwojennych i terenach przygranicznych. 
Byli to ludzie, jak on sam się wyraził, na średnio wysokim pozio
mie, co jest oosną raczej b. dobrą, biorąc pod uwagę trudne apecy- 

\ficzne warunki lis tnie jące na Pomorzu a wynikające z przetrzebie
nia przez Niemców inteligencji pomorskiej, która w większości 
została albo roztrzelana albo wywieziona dc G.G., do obozów kon
centracyjnych czy do prac niewolniczych * III Rzeszy. Rekrutowali 
się ord z pośród absolwentów szkół średnich, seminariów i studen
tów oraz z ocalałych resztek przedwojennych urzędników, nauczycie
li, sędziów oraz oficerów i podoficerów zawodowych i rezerwy. 
Przode wszystkie jednak byli to ludzie o wysokim morale, głębokim 
i nieugięty® patriotyzwie, o ogromny® zapale do pracy konspiracyj
nej, pełni poświęcenia i gotowi złoży6 z życia ofiarę jeśli zaj
dzie taka konieczność• Dowodem ich wypróbowanego patriotyzmu był 
znamienny fakt, Se "aden z członków Delegatury Rządu na Pomorzu, 
zwłaszcza Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, jak wiadomo, nie 
odstąpił od obywatelstwa polskiego..
Pod względem politycznym zaznaczyć trzeba, że przynależność do 

Wydziału Bezpieczeństwa i pokrewnych organów nie była uwarunkowa
na przynależnością do którejkolwiek z czterech głównych partii 
rządowych czasu okupacji, Z przekonań politycznych nikt nie robił 
kwestii i nie one decydowały przy rekrutacji do pracy konspira
cyjnej. Na Pomorzu owszem istniały dosyć duże wpływy chadeckie i 
endeckie, mniejsze sanacyjne, lecz nie dotyczyły one większości 
apolitycznego społeczeństwa. Wiadomo, że do Stronnictwa Pracy 
należeli* Delegat na Okięg Pomorze Antoni Antczak rei ”Adamski” 1/ 
ps. "Dyrektor” oraz Kierownik Ekspozytury O.D.R. Franciszek Ro
ch owiak ps. ”Zaklickiw. Nie jest pewne do jakiej organizacji po
litycznej należał Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Bolesław Lip
ski ps, nBartel{!. Z przekonań był chadekiem, najprawdopodobniej 
jednak bez angażowania się w określoną przynależność partyjną.
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W omawianym czasie Okręgowa Delegatura na Pomorzu krypt. nZa
toka” , realizując podstawowy postulat ciągłości prawnej Państwa 
Polskiego, miała zorganizowaną Ekspozytur* z siedzibą w Toruniu 
va kierowaną przez Franciszka Rocłiowiaka ps. MZaklicki"/z Wydzia
łami! Administracji Ogólnej, Samorządowej, Opieki Społecznej,Oś
wiaty i Rolnictwa oraz wydział Bezpieczeństwa Publicznego /B/ 
z siedzibą w Bydgoszczy na czele z Bolesławem Lipski* ps, *Bar
tę!” krypt, I/B, podzielony na podległe mu organa Korpusu Bezpie
czeństwa /KB/, Straży Samorządowej /SS/ i Wydziału Politycznego 
/WP/, Najbardziej rozbudowanym, najszerzej zakorzeniony® w tere
nie i najbardziej zakonspirowany był Wydział Bezpieczeństwa 
z zorganizowaną pracą konspiracyjną na Obwodach, w powiatach i 
gminach na obszarze Pomorza w granicach obowiązujących do wybu
chu wojny. Z-cami Naczelnika Wydziału Bolesława Lipskiego bylis 

\Jdo spraw Korpusu Bezpieczeństwa Stefan Karbowski krypt. /II/KB 
\joraz do spraw Wydziału Politycznego Kazimierz Kolańozyk ps. " 
"Szczęsny” krypt. II/WP. W ostatnich m-cach okupacji po wywie
zieniu K. Kolańczyka na roboty do Rzeszy obowiązki zastępcy 
przejął Czesław Rubaszewski ps. "Ruba", inspektor Wydziału Po
litycznego 3 Obwodu Bydgoszcz, krypt. III/3/WP. Spośród 4 -ch 
Obwodów najpełniej zorganizowane były Obwody nr.2 Grudziądz i 
nr.3 Bydgoszcz. Pod koniec okupacji Wydział Bezpieczeństwa przy
mierzał się do poszerzenia działalności na Obwód 5-ty tj. Elbląg, 
Kwidzyń i Malbork. Do pracy na tym terenie został Wytypowany 
Stanisław Sobocki, referent bezpieczeństwa na m. Tczew.. Wydział 
Bezpieczeństwa wraz z podległymi organami KB, SS, WP był 
główną siłą konspiracji cywilnej na Pomorzu, W żadnych publika
cjach dotyczących działalności Delegatury Rządu trudno doszukać 
się podobnie rozbudowanych organów bezpieczeństwa jak na terenie 
Pomorza. Mogło to być podyktowane szczególnymi warunkami na Po
morzu, Na pewno dowodzi to wielkiego zaufania i uznania kompeten
cji jakimi cieszył się Bolesław Lipski, b, starosta morfcfcl, ener
giczny i rzutki organiiator i dyrektor m.in. Zakładu Ubezpieczeń 
Wzajemnych w Poznaniu, Oddział w Bydgoszczy przy ul.Gdańskiej 71.

Pierwsze straty personalne i strukturalne poniosła Okię gowa 
Delegatura Rządu na Pomorzu w końcowych miesiącach okupacji a 
mianowicie gestapo aresztowało: prawdopodobnie w m-cu sierpniu 

"V" 1944 r w Toruniu kier. Ekspozytury Franciszka Rochowiaka oraz 
w ra-cu grudniu 1944r w miejscach pracy Adama Stefaniaka ps.nśli-
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wa"inspektora Korpusu Bezpieczeństwa Obwodu. 3 Bydgoszcz,krypt. 
III/3/KB, Antoniego Marciniaka ps# **Jarocki” inspektora Straży 
Samo rządowej Obwodu 5 Bydgoszez, krypt, 1II/3/SS, Kazimierza 
St esnpniewskiego ps, "Werner I" inspektora Wydziału Bezpieczeństwa 
Obwodu 4 udynia-Gdansk, krypt. III/4/B/ oraz powiatowego referenta 
bezpieczeństwa Albina Wypij ewski ego, Franciszek lochowiak, aby 
ewtł, nie zdradzić tajemnic organizacyjnych* w więzieniu toruńs
kim popełnił samobójstwo a pozostali w dniu 24. stycznia 1945r 
zostali wyprowadzeni z gestapo w Bydgoszczy i wszelki 6lad po nich 
zaginął* Istnieje kilka wersji losów tęgo tragicznego transportu 
bydgoskich więźniów. Jednia z nich głosi» że poginęll oni w dro
dze, inna, że zostali zamęczeni w chojnickim więzieniu i spaleni. 
Aresztowania te nie pociągnęły dalszych strat osobowycn, nie siniej 
w związku z aresztowanie® Franciszka Rochowiaka, jak również 
z upadkiem Powstania Warszawskiego, zostały zerwane kontakty Okrę
gowej Delegatury Rządu z Delegatem Antonim Antężakiem, który kie
rował działalnością Delegatury z 0,0, Na skutek aresztowań w Byd
goszczy na pewien czas zostały zerwane nici konspiracyjna w Obwo
dach 3 14 Wydziału Bezpieczeństwa, M, in, np. Stanisław Nowicki 
ps.ps, "Kestwin", "Strzelczyk" inspektor Wydziału Bezpieczeństwa 
Obwodu 3 Bydgoszcz, krypt, III/3/B, który miał stałe kontakty 

\ykonspiracyjne ze "śliwą" i "Jarockim" jako równorzędnymi inspek
torami pozostałych służb bezpieczeństwa w Obwodzie 3-eim Byd
goszcz musiał się ukrywać pod przybranym nazwiskiem *'Rowickir,
Dla uniknęcia konieczności chodzenia do pracy 1 dla uzyskania 
w tym celu zwolnienia lekarskiego upozorował chorobę źółtaekU
wywołaną zażyciem pikryny i kurzej żółci w roztworze moczu, 

ftoiej więcej w tak przedstawionej sytuacji organizacyjnej 
znalazła się Okręgowa Bslegatura Rządu na Pomorzu* gdy w drodze 
gwałtownej styczniowej ofensjywy frontu wschodniego została wyzwo
lona Bydgoszcz* Jak wiadomo, nastąpiło to w dniu 24 stycznia 1945r 

, i rozpoczęła się druga, tym razem sowiecka okupacja.
Jut w październiku 1944 r Delegatura Rządu na Kraj podjęła 

decyzję pozostania nadal w konspiracji, O tym świadczyła depesza 
Rady Jedności narodowej do Premiera Rządu w Londynie, Stanisława 
Mikołajczyka i temu zobowiązaniu, zostali wierni również członko
wie Okręgowej Delegatury Rządu na Pomorzu, w typa Wydział Bezpie
czeństwa Publicznego,

natychmiast po wyzwoleniu Bydgoszczy na przełomie stycznia i
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lutego 1945r, naozelnik Wydziału Bezpieczeństwa, Bolesław Lipski 
wyszedł z podziemia, w którym ukrywał się od 1943r, kiedy to dosz
ło do poważnego zatargu z niemieckim kierownictwem w Danziger 
Feuei'Societat w Bydgoszczy przy ul, Gdańskiej 71» gdzie był za
trudniony, v wyniku tego konfliktu zdecydował się na dalsze ży
cie w ukryciu*
Pod wyżej wymienionym adresem na przestrzeni całej okupacji nie
mieckiej mieściła się zakonspirowana siedziba Wydziału Bezpieczeń
stwa O.D.R., również po odejściu B. Lipskiego. Tara także ukryte 
były archiwa Wydziału Bezpieczeństwa Delegatury.
Do tego ‘Zakładu, które przyjęło przedwojijaswe Zakładu Ubez
pieczaj 7zajennych, Oddział w Bydgoszc^ywJcił do pracy i przy
stąpił, jako jego Dyrektor, do organizowania placówki z równo- 
czesnym zamiarem kontynuowania, dla zachowania dalszej ciągłości 
jedynie prawowitej władzy cywilnej w Polsce, pracy konspiracyjnej* 
W tym celu ściągnął do pracy w Z.U.W. przede wszystkim byłych 
swoich pracowników a zarazem wypróbowanych członków Wydziału Bez
pieczeństwa Delegatury Rsądu na Pomorzu, mianowicie: Stanisława 
Nowickiego inspektora Wydz. Bezp. Obwodu 3 Bydgoszcz, Zygmunta 
Wiśniewskiego Inspektora Korp. Bezp. Obwodu 2 3-rudziądz, Jana 
Buda sza członka aparatu Wyda. Bezp, bez bliżej określonej funkcji 
w konspiracji, Stanisława Sobockiego referenta Wydz, Bezp* dla 
1p, Tczew. Ponadto zaangażował do pracy w Zakładzie Ubezpieczeń 
Wzajemnych Czesława Kubaszewakiego inspektora Wydziału Politycz
nego Obwodu 3 Bydgoszcz oraz Jana Olejniczaka referenta do spe
cjalnych poruczeń i najprawdopodobniej Stefana 3 tempriewskiego 
/ o ila parnieó ludzka jest niezawodna /.
Był to okres dział ar wojennych i stopniowego wyzwalania się 

miast, ciasteczek, powiatów i gmin na skutek przesuwania się 
wojsk polskich i radzieckich na Zachód i Północ kraju. Taka, 
sytuacja utrudniała nawiązywania zerwanych przez działania wojen
ne kontaktów i struktur ordanizacyjnych Delegatury w terenie. 
Dlatego też działalność Delegatury* zwłaszcza jej Wydziału Bez - 
pleczeństwa, skupiła się w Bydgoszczy i jej okolicach. Dopierf 
w miarę przesuwania się frontu wojennego poszerzały się jej wpły
wy działania na inno miasta i powiaty Pomorza,

Był to również okres powstawania nowego ładu i porządku spo- 
łecno-politycznego. 2a wojskiem szła służba bezpieczeństa a prze
de wszystkim sowieckie NKWD. Pojawili się aparatczycy, zwłaszoza 
z P.P.R.i konfidenci i zwolennicy nowego porządku, W tych warun
kach trzeba było podjąć szczególne środki ostrożności i bszpi®-

-4  -
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czeństwa a także stanęły przed Okręgową Delegaturą nowej jakości 
zadania. Zadania te możnaby uszeregować w trzech zasadniczych 
kierunkach:
a/ rozszerzenia istniejącej współpracy Wydziału Bezpieczeństwa 

O.D.R. z Komendą Okięgu Pomorskiego AK,
b/ zbierania szerokiej informacji o sytuacji społeczno-poli- 

tycznej i nastrojach ludności na wyzwalanych terenach Po
morza,

c/ zorganizowania samoobrony wobec nasilających się represji 
i aresztowań uczestników konspiracji przez sowieckie NKWD 
i polskie TJB.

ad a/ Współpraca Wydziału Bezpieczeństwa ODR z Armią Krajową 
na Pomorzu w okresie całej konspiracyjnej działalności 
okupacyjnej układała się dobrze. Pierwsze kontakty Wydz. 
Bezpieczeństwa ODR z ogniwami AK odbywały się na szczeblu 
jednostek terenowych za zgodą i wiedzą Komendanta Okręgu 
AK z jednej strony i Naczelnika Wydż. Bezpieczeństwa ODR 
z drugiej strony. Uzgodnienia w zakresie tej współpracy 
najczyściej następowały za pośrednictwem Stanisława No
wickiego, ps. "Mszczuj" / peudonim na kontakty s AK /

\ z Komendantem Inspektoratu Bydgoskiego Zygmuntem Szat- 
: kowskim ps."Wiesław", Kom. Podokręgu Północno-Zachodnie
go AK Aleksandrem Schultzem ps#"Michałft Józefem Eich- 
staedtem ps,"Jacek", Szefem łączności^Okręgu Leszkiem 
Białym ps, "Jakub", Istniała również łączność z AK przez 
Alojzego Gryczkę ps,"Zawadzki", Czesława Rubaszewskiego 
ps, "Ruba", Stefana Stempniewskiego ps, "0l3za"/szcze
gólnie z oddziałami partyzanckimi AK w Borach Tucholskich/ 
oraz Halinę Nowicką-Jagielską z Wojskowej Służby Kobiet 
ps. "Maria" /łączność na "Michała" i "Jakuba" via "Zawa
dzki" i "Mszezuj" /.W interesie sprawy nadrzędnej dokony
wano, szczególnie w pierwszym okresie tej współpracy tj. 
w roku 1942, przesunięć z O.D.R. l/ydz. Bezpieczeństwa do 
AK zwerbowanych oficerów, m.i. Aleksandra Schultza, Józe- 

/ fa Eichstaedta, Edwarda Wrzesińskiego ps, "Władysław" z 
Osowej Góry, W końcowych łaiesiącach okupacji zaawansowane, 
aczkolwiek ńije do końca doprowadzone były rozmowy w spra- 
wie przesunięcia do AK oficera Edwarda Foryckiego ps."Mars",56



który miał objąć grupę "Lotnisko”. Tyło s Obssaru 3 Byd
goszcz. "Również w Chodzie 2 grudziądz miały miejsca podobne 
przejęcia na mocy współdziałania "Rekina", Szefa Sztabu Okrę
gu AK ppłk. Józefa Chylińskiego i Zygmunta Wiśniewskiego 
ps. "Parwus*,krypt. ££l/2/KB.
Pierwsze bezpośrednie skontaktowanie si«? Naczelnika Wydzia- 
: ” Bezpieczeństwa Bolesława Lipskiego % Komendant$fi|Okięgu 
Pomorskiego AK, płk. Janem Pałubickira ps.ps. *Janusz"^Pio
run" nastąpiło w m-cu maju 1944r. Podczas tego spotkania, 
jak i w nastę pnych SEjmjkkaKfctók:: kontaktach ustalono m.in." 
współdziałanie oficorów, podchorążych na wypadek akcji "Bu
rza", wzajemne informowanie się o poczynaniach okupanta, 
przeciwstawicni^/sie penetracji gestapo /Biały Grot/, pozy
tywny stosunek do współdziałania ze zwiadami LWP i AR wtBo- 
rach Tucholskich, spłŷ f informacji interesujących te zwia
dy kanałami obu członów konspiracji, zasady wykorzystania 
informacji z tak zwanej "Akcji okopowej" dla ustalenia li
nii obronnych, wzajemne dzielenie sl® instrukcjami i wiado
mościami od władz centralnych m. innymi w związku z urwt- 
niera się ustalonych kontaktów z Warszawą od sierpnia 1944-r 
/powstanie Warszawskie, aresztowanie "Zaklickiego"/.
Po Powstaniu Warszawskim wobec niewątpliwego zbliżania się 
frontu, zgodnie z obowiązującą władze cywilne pragmatyką 
służbową - Bolesław Lipski podporządkował się płk. Janowi 
Pałubickiemu, jako Komendantowi Oki^gu AK na Pomorzu.
Wydział Bezpieczeństwa zachował wszakże dotychczasową 
odrębność organizacyjną i archiwalną. W akcie podporządko
wania uczestniczył Stanisław Nowicki ps.ps. "Mestwin^, 
Strzelczyk", "Mszczuj", Od t-̂ go też czasu nasiliły się obo
pólne działania obu członów konspiracji tc? w zakresie zdo
bywania i wymiany informacji. Miało to duże znaczenie
z chwilą nawiązania kontaktów przez grupy partyzanckie AK 
wxBoraeH
w Borach Tucholskich z desantami LW? i AR. ito efekty tych 
grup desantowych złożyła się praca wywiadowcza i pomocnicza 
całego aparatu wojskowego i cywilnego tj. zaplecza akowskie
go i Wojskowej Służby Kobiet, awiaszcaa Podokręgu Północno- 
Zachodniego AK oraz ODR-wskiego B,KB, SS i WP* Jednym z waż
niejszych osiągnięć współpracy oddziałów AK w Borach Tuchol-
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sklch z grupami desantowymi 1./ i Al oraz w ramach współ-  ̂
pracy wywiadowcę©;) AKowako - I®E-owiaki@j» było uzyskanie \
informacji o znao eniu strategio ano- taktyczny© dla I i II 
Frontu Białoruskiego , Dotyczy a ona zamiaru dowództwa nie
mieckiego stawienia silnego oporu prr.ss twierdz. loruń* 
odpowiednio wyoosa>.on m.in* w oćdzia y renceme i trzy
miesięczne zapasy żywności. Równocselni© podano informa
cję o b. słabej załodze w Sydgoszosy, Hiaio to mis* wływ 
na ni© frontalne atakowanie Torunia, na weselniejaz© za j< - 
cio Bydgoszczy i okolic oraz zmuszeni o wojsk niemieckich 
do wyjścia z twierdzy Torur , Skór cssyło sir to rozbiciem 
wojsk niemieckich pod Dąbrów- Chełmińską i na przeprawi© 
przez Wiślana wysokości Chełma i 'Spięcia.
Szczególni© częste były kontakty naczelnika Wydziału Bez- 
pisezeństwą ODR Bolesława Lipskiego i Komendanta Okręgu AS 
... Jana ^a/ubickiago w łkraaie od lutego jio początki# 

maja 1945r t.J. do momentu aresztowania B* Lipakiego i ja
go grupy. Spotkania te odbywały sic m. in, w biurze Za
kładu 'Ubezpiecza*. Wzajcmnych w Bydgoszczy przy ul, Gdańs
kiej 71. Miały one na celu wzajemną wymiany informacji i 
zdań na temat zmieniającej sio sytuacji na froncie wojen
nym i w stosunkach społeoz>to-polityeznych « kszta tających 
ai<;: na wyzwalanych terenach }a budzących :x>ważn© obawy 
co do dalszych losów i przyszłości Polaków. Informacje te 
były niezmiernie cenne i owocne, pozwoliły obu prgyw^egig < - 
p r fry j??.<f w- aeciw; "'cstaw w skomplikowanych *nk- icSywoJsfe 
radzieckich i utrwalani aMn owe go ładu i ocrządku" ,

ad b/ Wydział Bezpieczeństwa ODR przyjął konieczność zbierania
tych inforwasji jako jedno : najważniejszych zadań w okre
sie powojennej działalności, . tym celu kierowano wypróbo
wanych łudzi Delegatury do pracy lub wykorzystywano ich na 
obj tych przez nich stanowiskach w wielu ważnych zakładach 
pracy, instytucjach i urz dach pazatwowych.
Do r|ownych zadań w tym zakresie naleśałOt
- badanie na terenie ich dzi.uałnoLei nastrojów ludnot ci 
cywilnej tak pod wzgl dem jej stosunku do partii poli
tycznych jak i w stosunku dc zarysowującej się sytuacji 
gospodarczej i ustrojowej m.in, dotyczącej reformy rol
nej i uwłaszczenia.
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- zbieranie informacji o raohauh wojsk#!, na temat ustosun
kowania się zwłaszcza sowietów a takie i oficjalnyon 
władz polski eh do ludności polskiej, i.t.p, materiałów*

W tych zakresach duże możliwości sieli:
- pracownic/ Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Bygoszczy
z uwagi na charakter ihstytucji, Która dawała zaxrucuiio- 
ny® w niej praoewliiko® okazje do wyjazdów służbowych 
w ramach prgccy jako inspektorzy, referenci ogniowi i 
taksatorzy szkód /m.in. Stanisław Nowicki, Zygmunt Wiś
niewski, Ozeaław Rubaszewwki, Stanisław Soboeki, Jan 
Suwasz# Jan Olejniczak/,

- pracownicy zatrudnieni w urzędach państwowych /m.in, 
w Urzędzie Mińskim Józef Meller, referent samorządowy 
czasu wojny i okupacji/ i przedsiębiorstwach gospodar
czych /np. Franciszek 5ordcn ps. "Jus", Franciszek Si
kora ps* "tóral**/*

W ramach innych zadań należy wymienić równie ważne:
« badanie pcslcmu zaopatrzenia ludności i wojska,
/ w tym zakresie działali np. w Pomorskim Urzędzie 
Wojewódakim Wydział Aprowizacji tam zatrudnieni Henryk 
Klapftfk, ezasu okupacji ref. korpusu bezpieczeńtwa Obwód 
3 Bydgoszcz i Mieczysław Buretta ps. Bizon,/ '

- inwigilacja w Komendach MO i Urzędach Bezpieczeństwa/ 
/Edward Porycki ps. «Mars", Edmund Oślicki ps.wRolf", 
Konstanty Kielich/,

- zbieranie informacji, m.in. dotyczących organizowanych 
placówek kulturalno- oświatowych / Adolf Dachtera ps.
«Casco”, referent Wydziału Politycznego Wydz.lezp.OBR 
czasu okupacji^po wojnie zatrudniony w Konserwatorium 
Muzycznym w Bydgoszczy/.

Okręgowa Delegatura Rządu Wydział Bezpieczeństwa Mała 
również swoich ludzi i v/pływy w Komitecie Obywatelskim, 
w starostwach, sądach i szkolnictwie /np. Waleria Piotrow
ska z domu Lipska, siostra Boi.Lipskiego,przedwc jerny prof. 
matematyki w ie&sklm Katolickim Gimnazjum Humanistycznym 
w Bydgoszczy./, niestety, po prawie pięćdziesięciu latach, 
wiele nazwisk osób działających w podziemiu poszło w za
pór; mieni a, nie są już do odtworzenia ich funkcje, niektó
rzy z nich do dziś ukrywają swoją okupacyjną i pcckupacyj- 
ną działalność i przynależność do Delegatury Rządu.
Okolicznościami i Faktami, które zmusiły Wydział Bezpie
czeństwa OBR "Zatoka” do zorganizowania przy równorzędnej 
współpracy z AK tzw. samoobrony byiySt 59
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1/ aresztowanie dnia 27.11*194^ Leszka Białego p©,"Ja
kub” i aisznanego z nazwiska delegowanego Częstocho
wy * Bolesława", ich szybka likwidacja i to, jak wiadomo 
w okrutny©!* warunkach śledztwa i ich saffior&owanla 
/3 #111,1945**,/ obawa rozebrania roli ‘♦Jakuba” ws współ
pracy i działaniu z Anatolem Jegliuakim i desantami 
w Borach Tucholskich,

2/ Zainteresowani© sir w tym samym czaaie sowieckiego
osobą Bolesława Lipskiego, TrEf.»2:u«h«Bie £ego od

było się w budynku p|*zy ul, Gkłai sklej 37* jakkolwiek 
narazi® zakończone pusze zenieia go wolno, aogłs J >dnak 
pęciągnąś daleko idące konsekwencja# Okoliczność ta da
ła asumpt do specjalnego spotkaala strŁ Bolesław* Lips
kiego z Korcndsurfcem Clsttega AK °JasuesoNP, Uzgodniono 
wtedy konieczność i colowa£6 peretracyjnogo przenik
nie eia do organów tfcsędu Benpieezeósts, co niebawem 
nastąpiło,

"5/
1 iDwasadantea gmachu 0B prsy ul, fftirfc warta 4  w Bydgossesy 
\Jbył w tym czaaie Konstanty Kielich, kołnierz przeciw - 
ukraińskiej eatnoobrony na WoSjpRlti# później dowódca plu
tonu w randze sierżanta ps, "Stopka* w oddMole party
zanckim * /Bjka" zgrapowasita "Bob®** 27 Dywisji Wołyńs
kiej AK, 7nionnn koleją loaAr wołyńskich akowców został 
wclclony do JM? w Lublinie, prrydzi—-'lony do grup ope- 
racyjnch na Pcnorzu rmalarł ®i~ w %dgo*£Czy w isorgani- 
Jąeyu eisa fftraędzie BcspieoBańtwa przy ul, T%rkwarta 4 ,  
Wstrząśnięty tragedią "Jakuba* i jago towarzysza nisdoli 
"Bolesława*, był bowiem świadkiem niędsy innym i zakopa
nia ich zwłok na zapleczu guHeUm TJB, zaczął szukać kon
taktów z bydgoskim podziemie®. Znalazł Je wewnątrz Urzę
du w osobach fUnke 1 onariussy W if Srtóryeh wciągnął do pra
cy konspiracyjnej w Delegaturze n& polecenie Bolesława 
Lipskiago - Jan Olejniczak, 1 którzy go z nim skontakto
wali ,

^  Płk, Jan Pałubicki i Bolesław Mpsfci od samego początku 
byli zainteresowani w podtswynsŷ mltt zawiązanego układu 
rzeczy, dawało te bowiora stały serwie informacyjny o po
sunięciach wewnątrz tJB, £ reguły informacje przekazywane 
były " Januszowi ** przez Stanisława łowickiego,

W ca tatce sny® rozrachunku kontakty z funkcjonariuszami TJB,
60
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o których wyżej mowa, pociągnęły za sobą tragiczne skutki w posta
ci aresztowań w pierwszych dalach maja 1945r /ostatnie Ra dzień 
przed zawieszenie® broni/ ozonowych działaczy Wydziału Bezpie
czeństwa ODR i tak w kolejności?

1/ dnia 2, względnie 3 maja 1945r Konstantego Kielicha i 
pozostałych zwerbowanych funkcjonariuszy UB;

2/ dnia 5 maja 19#5r Jana Olejniczaka i Bolesława Lipskiego, 
3/ dnia 7 maja 194 5r Stanisława Nowickiego, Czesława Luba

szewskiego ,Stefana Stempniewskiego, Edwarda Foryckiego, 
Stenisława Sobeckiego, Jana Budasza. 
tJniknął aresztowania Zygmunt Wiśniewski, który w tym 
czasie przebywał służbowo w terenie. Szczęśliwie ostrze
żony ukrywał się do ujawnienia po 22 łipca 1945r.

Kimo upływy lat, na podstawie zebranych faktów, można prześledzić 
kolejność wyda-rzef f związanych z tyird aresztowania®!. Otóż, jak 
wiadomo, Konstanty Kielich skupił na sobie podejrzenia, gdy zane
gował lansowaną ówcześnie w Urzędssie Bezpieczeństwa wersję, że 
harcerza Pałubickiego na bydgoski® stadionie w dniu 1 maja 1945r 
zastrzelono na rozkaz AK. /* Śmierć bandyto® z pod znaku AK" -  
głosiły plakaty rozwieszone na aurach następnego dnia./ Tego dnia 
poprzestano na przesłuchaniach X.Kielicha, lecz następnego dnia 
uprzednio robione siu aluzje przerodziły się w bardziej konkretne 
zarzuty i zatrzymanie go w areszcie. W wyniku konfrontacji z 2-ma 
innyii aresztowanymi funkcjcnariuezami TJE udowodniono mu kontakty 
a Janem Olejniczakiem. Tego ostatniego aresztowano niejako w dwóch 
podejściach w dniu 4 względnie 5 maja 1945. W poszukiwaniu podej
rzanego Jana Olejniczaka natrafiono w jago mieszkaniu przy ul. 
Kanałowej w Bydgoszczy na Bolesłav? Lipskiego* który od grudnia 
lS44r taro mieszkał. Przy Janie Olejniczaku znaleziono gazetę a na 
niej na marginesie zapisane nazwiska postałych aresztowanych, 
w ten sposób koło 3ię zamknęło*
Wszyscy wyż oj wymienieni aresztcwani przebywali w więzieniach 
w Bydgoszczy mc t na Mokotowie w Warszawie i po wyrokach znaleźli 
się w więzieniu we Wronkach za wyjątkiem Jana Budasza i Stanisła
wa Sobockiego, którzy zmarli w więzieniu bydgoskim wg oficjalnej 
wersji na tyfus, raczej napewno zai^czeni. Stefan Stempniawskl 
pojdługi® śledztwie w wlezieniu na Mokotowie w Warszawie został 
zwolniony bez skonkretyzowania zarzutów, prawdopodobnie w paź
dzierniku 1945 r. 0 Bolesławie Lipskim będzie mowa niżej.
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Wszyscy prsoszll bardzo ciężkie śledztwo. Bito ich po twarzy 1 
głowi o aż do krwi, kopano w brzuch, nerki 1 krocze, przeważnie 
krzesłem, aż do utraty przytomności, podczas przesłuchań stoso
wano niewybredne kpiny 1 szyderstwa. W śledztwie w Bydgoszczy 
w czasie konfrontacji Stanisława xją̂ akis£̂  Nowickiego z Bolesła
wem lipskim i Olejniczakiem - Lipski był nie do opisania zmal- 
treto aiiy, że trudno go było rozpoznać • Również i Jan Olejniczak 
był poważnie poturbowany, Czesław Rubaszewski wyniósł z przesłu
cha: trwałe kalectwo. Wszystkim odebrano kilka lat życia a* jak 
wiadomo, Bolesława Lipskiego san czono w mokotowskim wl zieniu 
zanim \vytoceono mu proces. Syn B,Lipskiego posiada wiadomość# 
że śmier?. jego nastąpiła 26.VI ,1945r, Jiadomo, że ostatnie znaki 
życia w stanie silnego zmaltretowania pochodzą z tego dnia,
Stanisław JJowicki, Konstanty Kielich, Czesław Rubąszewski, Edward 
Forycki, Jan Olejniczak zostali osądzeni przez /cjskowy Sąd w 
Watssawie, bez oskarżyciela i obrowjy, na niejawnej rozprawie, 
indywidua nie i w różnych terminach, na podstawie art, 1 Dekre
tu o Ochronie Par, a twa z dnia 50,10*1944r /Dz.TJ.Nr.10 pos.50/
3alt następuje:
1/ Stanisław Nowicki w dniu 4*Q8*4Sr za usiłowanie obalenia de

mokratycznego ustroju Pai stwa olskiego /sentencja/wyroku/ 
został skazany na karą śmierci, pozbawienie praw publicznych
1 obywatelskich praw honorowych na zawsze i na mocy art,48 
KM* przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Pausta., zamie
nioną decyzją Dowódzcy Okrr? gu Wojskowego Warszawskiego z dnia 
10.08,1945r na 10 lat więzienia 1 utratę praw publicznych na 
lat 5 bez utraty majątku. Po zastosowaniu amnestii z dnia 22 
lutego 194jłr#po odsiedzeniu przeszło 5-ciu lat w wiezieniu we 
Wronkach został zwolniony 10,08.1950r.

2/ Konstanty Kielich w dniu 4,08,45r - na kar? śmierci i pozbaw 
wionie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 
zawsze, zamienioną na 10 lat wi-; z lenia 1 utraty praw publicz
nych na lat 5, wobec które,go nie zastosowano amnestii z dnia 
22 lutego 1945-r 1 który opuścił więzienie we bronkach dopidro 
w ro Im 1-55.

5/ Czesław Rubąszewski - na 10 lat wlezienia i pozbawiony praw 
publicznych i obywatelskich praw honorowych na lat 5, zwolnio
ny z wlezienia we Wronkach wcześniej na mocy amnestii.

4/ Edward Foiycki - na 8 lat więzienia 1 pozbawiony praw publicz
nych i obywatelskich praw honorowych na lat 3, na podstawie 
ar nestii zwolniony po odbyciu 2 łat wl/-' sienią we Wronkach.
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5/ Jan Olejniczak - w dniu 29.10.45r na lo lat więzienia i pozba
wienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 
lat 4. Skrócono mu pobyt w więzieniu na podstawie amnestii.

Aresztowania te nie pociągnęły za sobą dalszych skutków. Me 
wpadły również w ręce UB ukryte archiwa organizacyjne Wydziału 
Bezpieczeństwa OM. kryptonlny, schemat organizacyjny, rascyfro
wane akta personalne członków, zbiory in^oimacji itp dokumenty. 
Jakkolwiek szkielet organizacyjny OBR nie został naruszony, nie 
Jani ej aresztowanie Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Bolesława 
Lipskiego 5. ?ego najbliższych współ pac owni ków zach-wiało dzia
łalnością Dalagatury. !Tie sprzyjała temu również sytuacja, poli
tyczna w Polsce Ludowe,1 i kształtująca się po zakończeniu wojny 
nowa foiiaa współpracy adsdzynarodowej w święcie. Dlatego też 
można się pokusić o stwierdzenie, że na okresie od lutego 1945r 
do maja 1945v, tj, do aresztowania B. Lipskiego i jego grupy 
współpracowników zakończyła się główna i zasadnicza konspiracyjna 
działalność po okupacyjna władzy cywilnej na Pomorzu.
Wiadomo,że Delegat Rządu na Pomorze Antoni Antczak po powrocie 
do kraju z Niemiec, dokąd został wywieziony po powstaniu warszaws
kim, w marcu 1945 r włączył się do prac konspiracyjnye&o nadal 
Stronnictwa Pracy. Od listopada 1945 r brał już udział w pracach 
legalnego Stronnictwa Pracy i w grudniu tegoż roku został posłem 
do Krajowej Rady Herodowej. Jednakże w lipott 134Sr wyouąpił razem 
z Karolem popielea ze Stronnictwa Pracy, nie zgadza j&o.s j.e z po-

Aresztowany 31 sierpnia 1943r, skazany został wyrokiem z dnia 
6 sierpnia 1951r na 15 lat wiezienia pod zarzutem prowadzenia 
działalności antyrządowej w latach 1945 - 48r i współpracy z ges
tapo w zwalczaniu komunistycznego ruchu oporu. Zmarł w więzieniu
we Wronkach 31 sierpnia 1952 r.
Na Bomorzu a ściśle mówiąc w Bydgoszczy miały miejsce jeszcze 
aresztowania niektórych członków Delegatury w lutym 1950 r,ia.i. 
Stefaniaka DominiKa pa. “Dorna1*, Czesława Rubaszewskiego i jego 
żony Sofii Rubaszewskiej z i. Stefaniak, Stefana Stempaieoskiego«
W związku z tymi aresztowaniami w rące organów Bezpieczeństwa 
wpadły archiwa Wydziału Bezpieczeństwa OTR. Archiwa te po aresz
towaniach w roku 1945 zostały wyciągnięta z ukrycia i rozdzielone 
pomiędzy w.w. jako prywatne dokumenty.. 3yła to już jednał: szcząt
kowa działalność Delegatury* na Pomorzu.
Większość jej członków włączyła się w nurt pracy nad odbudową 
zniszczonego przez okupanta niemieckiego i działania wojenne 
kraju, który, jak wiadomo, został po układach jałtańskich i

parciem, jakie zaczęło ono udzielać Polskiej
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w £~c zdarcie oddany zdradziecko w orbit? wpiłyŵ w i fcależnośoi 
od ?.S*R*fl* tych warunkach nisbespi''c*n±e było p*aysnawa6 
się do udziału w or ganisowanir. pod: iesme j a prawowitej aćsiiriL- 
suraeji cy./ilnej Hzplitej, 7, togo te‘» povioiu niezEJiemie trudno 
jest dzisiaj odtworzyć w szczegółach wszystkie ogniwa organissa** 
cyjne tej władzy, jej pełną bsać p̂ r-̂ o-nalnr oraz rozpiętość 
jej dala. ania» zwłaszcza gdy wl^toizo^ tycfc, którzy mogliby co# 
wię cc j po- 'i edsri #6 , nie ży .ja,
warto jaszcze zaznaczyć, Aa ptdy na przestrzeni lat, arw'ajŁc&a 
po odwilży w roku 1956 a przede- wasysbkbp lat oale&tlątyek 
coraz wirjce j zao^yna;:o pojawiać ?i-.c w prasie artykułów n% teraat 
dzia alności Armii Krajowej - publikowanie czegokolwiek z dzis- 
dziny ODR było nadal i ciągło xies irawn . Dopiero &x££ obecnie, 
po roku 1989, otwarły eî  możliwości uówlcitla pra*?dy i odkrywa-

'3yg®untea Wiśniewskim, Aleksandr u-* Scbultrer.
2/ Oparłast się na własnych, wai-omni uniach o znanyc-i

i i osobach'a zwłaszczaj
a/ związanych z kontaktami a ludźmi u ODR, których. 

znałam osobiście i ich rodziny
b/ pfiązanyoh z kontaktami z lud'■mi z Alt i Boją prasą 

konspiracyjn? w Wojskowej S < u&bi© Kobiet AK
c/ z przeprowadzonym w latach 194-5-1946 rozmów 

z żoną Boleaiawa lilfltftl i . - JSarią
3/ Odnośnie Antoniego Antczaka - korzy© tt2yaiŁ 

a publikacji: tt?e,słnSem!. roraomuile v latach
II 5tojny Światowej'" - ddarskis Towarzystwo 
Haukowa

nia tajeiiiiiio Jej działalności.

osłonek Wo o okowę 3\j»«£użby Kobiet AKŁącznik ODR -* *K

r»eat scriptuffl
g^ęyngprgp8^|t3^u tego szkicu ciot. Działalności 

1/ korzystał aat t zapisów 4 korasporHenoji mego
®,in, z dr .Chraanowski*, Grzegorzem Górskljs,4p* brata Stanisława Nowickiego jprowadzonaj
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Szanowna i Droga „ZO  ” !

Przepraszam iż tak długo się nie odzywałam ale było to 
spowodowane ciężką chorobą mego męża Romualda, a 
konsekwencji jego śmiercią w maju br. Przez cały czas choroby 
(Romek był w domu) musiałam się nim opiekować a ponadto gdy 
stan stał się poważny nie miałam głowy do pisania listów, a 
zresztą i tak dopisania listów zawsze kogoś potrzebuję względu 
na moje chore siatkówki obu oczu. Jest mi smutno iż nie ma już 
przy mnie mojego Kochanego Romka.

Ja mieszkam teraz u mojego syna Krzysztofa, gdyż sama na 
poprzednim mieszkaniu nie mogłam już dłużej funkcjonować.

Wyobraź sobie iż miesiąc temu, dosłownie dzień po moich 
imieninach złamałam szyjkę kości udowej. Pogotowie zabrało 
mnie do szpitala. Tam po diagnozie ordynator zadecydował iż 
pomimo mego zaawansowanego wieku kwalifikuje się zdrowotnie 
do operacji. Wstawiono mi endoprotezę stawu biodrowego. W  
szpitalu przebywałam prawie 3 tygodnie. Teraz jestem na powrót 
w domu u Krzysia i podjęłam rehabilitację ucząc się na nowo 
chodzić. Na razie w towarzystwie balkonika ale robię postępy. 
Dziękuję za to Bogu, gdyż w przeciwnym razie, gdyby lekarze 
operacji nie podjęli czekałoby mnie leżenie w łóżku do końca życia.

Serdecznie Ci dziękuję za skontaktowanie mnie tu w 
Gdańsku z Panią Teresą Ciesielską̂  dzięki której zostaliśmy z 
mężem przyjęci jesienią 2006 do tutejszego koła AK.

Szkoda iż obecny stan mego zdrowia nie pozwala na 
udzielanie się w życiu koła. Życzę Ci z całego serca dalszych sił 
witalnych i wszelkiej pomyślności.

• ■ w * ,
piątek, 24 sierpnia 2007f -  wu

Z  Akowskim pozdrowieniem „ Maria ”
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Nowicka - Jagielska ffrarra ' łoUn^ C^R/wSK
ps- "Maria"

Bydgoszcz g

łączniczka między ODR i AK

Matą z Konfer., "Armia Krajowa na Pomorzu”, 
K.Wojt./94. str* 127, (opr‘ str‘ 1?3 do 134)
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Opieka Społeczna insp."Folwark"

.

Wykaz odznaczeń -"Jary" - Michała
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