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Grajkowska matka Jana Grajkowskiego ps.Tadek*;
u

Była wdowa po kolejarzu a majac dwoje dzieci,brała 
pranie do domu by coś sobie dorobić.Przyjmowała 
na kwatęre ludzi na żyjących na stopie nielegalnej 
U niej w październiku 1944r przebywał przez 2 tyg.

H *•^Rekin,często zatrzymywała si^ liwa.Była chwilowo
przechowywana bron,zdobyta w Rypinie na Ni^ńcach
kto*ra przywiozła 'fendał (Zof ia Gadomska) i Ewa,*'

" ,, # bron została przerzucona później na teren Bydgo-
‘i 'szczy i do Graba.Potrafiła wraz z cork^ Heleny

.Banka1* jezdzic jako kurierka do Torunia.
Nigdy nie okazała strachu czy niecheci.W jej mie- 
szkaniu odbywały sie spotkania Rekina ze Żbikiemfc* u

(inz.B.Pietkiewicz) kiedy przyjezdzał wraz z Kaj- *1 *
tkiem( Leokadia Jagle 15X3/) vOBtat ńiCL craprawa była 
u niej 2o-lo-1944r.

« M i  i*Kiedy^Wanda wraz z4Ewa przywiozły bron,matka^Tadka 
przyniosła kosz z drzewem,załadowała w kosz pistołe 
lety i przykryła drzewem,mówiąc,ze co jest na 
widoku to Niemcy ignorują,zawsze szukana, skrytek. 
Dzieci wychowała w duchu głębokiego patriotyzmu.
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k'oRodzina Grajewskich z G-olubia

Matka wdowa po kolejarzu pracowała,przyjmując do domu pranie.Wjej mieszkaniu 
była przechowywana bron,zdobyta przez oddział Sprężyny w Rypinie z magazy
nów wojskowych,majaca byc odstawiona do Borow Tucholskich.Przez kilka tygodni 
miał swoja kwatere u niej Rekin,ppłk.J.Chyliński szef sztabu KO.Odbywały 
sie odprawy,przyjezdzał 2bik inz.Br.Pietkiewicz z Torunia.Była u niej 
skrzynka pocztowa dla Rekina,przyjezdzała z Torunia Kajtek L.Jagielska, 
kurierka £bika.Czasowo kwaterował Tomasz por.i.Kowalski kier.obw.Rypin.
Syn jej <Jan ps.Tadeusz był czeladnikiem kominiarskim L.Zołobinskiego ps.As 
z Dobrzynia i wykorzystując swoj zawód kominiarza był także kurierem Asa i 
Tomasza.Po śmierci Michała Kpt.H.Grycmacher,w przebraniu kominiarskim wraz 
z Asem przerzucili zagrozonego Rekina do Golubią z Gizynka od Jabłońskiego, 
.przyjezdzał również do Kruszyn,kiedy wraz z A sem przerzucili tam z Golubia 
znowu jako kominiarza Kekina. Aresztowany przez NKWD lub UB i wywieziony 
na Syberie.
Córka Grajewskiej rtelena Kreczmar,jezdziła jako kurierka do ± orunia,Rypina 
zawsze z p-letnia córeczka nilzunia,bandażowała dziecku nozke lub raczke 
a pod bandażami były ukryte meldunki i rozkazy, 
uała rodzina bez reszty oddana pracy konspiracyjnej.
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UmJ 2.

GRAJKOWSKA MARIA z d.Czapracka ps.Matka Tadka - kwatera.
Urodź, około 1900 - 1974 w Oliwie.
Zamieszkała - Golub ul. Szopena(10
Wdowa po kolejarzu, prowadziła wraz z córką.małą prywatną pral
nię.
W jej mieszkaniu była kwatera ppłka Chylińskiego Józefa ps.Rekin 
Wicher kiedy przebywał na tym terenie.
Kwaterowała również kurierka Ewa. Odbywały się odprawy Rekina 
z Tomaszem por. Kowalski Tadeusz, K-dt obwodu Rypin. Przyjeżdżał 
kpt Br,Pietkiewicz ps.Żbik K-dt Inasp. Toruń z kurierką Leoka
dią Jagielską ps.Kajtek. Przebywał również mjr Józef Gruss ps. 
Stanisław szef Il-ki KO.
Kiedy oddział Sprężyny z Lasów Brodnickich zrobił napad na nie
mieckie magazyny broni, część pistoletów i amunicji przetranspor 
towana^ do Kruszyn Szlacheckich pow.Brodnica, celem dalszego 
przerzutu do orów Tucholskich. Z Kruszyn broń przewoziła Zofia 
Gadomska ps.Wanda i Irena Jagielska ps.Ewa w trzech etapach, zde 
ponowano ją u Grajkowskich stąd przerzucono do Bydgoszczy i dale 
do Borów Tucholskich.
Broń schowano w koszu z drzewem.
Czasem w zastępstwie córki Heleny Kreczmar ps.Danka, zabierała 
wnuczkę Elżbietę 3-letnie dziecko, bandażowała nóżkę lub rączkę 
i rzekomo jechała do lekarza a pod bandażami były raporty lub 
rozkazy . Bardzo dzielna.

T: Sustyński St., Sobczak-Lubińska, Jagielska I., Kreczmar H.

/Irena Nowakowa/
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Zielarskie. Następnie pracował w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jako inspe
ktor. Prawo wykonywania zawodu przywrócono mu w 1955/r, a w roku następnym 
wyznaczono na stanowisko kierownika Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz
nej w Bydgoszczy. Ponadto pracował naukowo przygotowując pierwszy w Polsce 
podręcznik vitoterapii. Zginął w wypadku samochodowym pod Tczewem 11 VIII
1960 r. . /

Ożeniony z Heleną Kaźmierczak; był ojcem syna Łukasza — dziennikarza prasy 
bydgoskiej (ur. 1936 r.) i córki Danuty zam. Bięłakowicz (ur. 1946 r.), zamieszkałej 
we Wrocławiu. I

AP AK, T.: Górski M. (tu opracowanie syna Łukasza); ASW w Gdańsku, akta sprawy 
J. Pałubickiego i towarzyszy, Sr 447/46, J-'. I-V; Rei. Chylińskiego Józefa; SŁ Konsp. 
Pom...., cz. 1. i

Krzysztof Komorowski

Grajkowska Maria z d. Czapracka ps. „Matka Tadka” (ok. 1900-1974), 
kwaterniczka KO Pomorze.

Była wdową po bednarzu, potem kolejarzu Janie Grajkowskim, który wrócił do 
Polski z emigracji zarobkowej z Dortmundu (Niemcy). Mieszkała z dziećmi w 
Golubiu, wówczas pow. Wąbrzeźno, przy ul. Szopena 10.

W czasie okupacji mieszkała tam nadal, prowadząc z córką w domu małą pral
nię. Była wcześnie zaangażowana w konspiracji, prawdopodobnie od r. 1940. Za
przysiężona została w 1942 r. przez Józefa Grussa ps. „Stanisław”, szefa wywiadu 
KO AK Pomorze (który u mieszkającego w pobliżu szewca miał swoją kwaterę jako ] 
„Starzyński”). Jej dwupokojowe mieszkanie stanowiło okresową kwaterę dla „niele- 
galnika” Józefa Chylińskiego, szefa Sztabu KO Pomorze, także dla Tadeusza Ko-,1 
walskiego ps. „Tomasz”, kmdta Obw. Rypin i często — dla Ireny Jagielskiej ps.
„Ewa”, kurierki Sztabu KO (po raz ostatni 20 X 1944 r.). W mieszkaniu Grajko-! 
wskiej odbywały się odprawy zarządzone przez Chylińskiego dla członków Sztabu1 
KO i Insp. Brodnica, m.in. dla Kowalskiego i (w 1944 r.) także dla Bronisława Piet
kiewicza ps. „Żbik” z Torunia, kmdta Podokręgu Południowo-Wschodniego, pilo
towanego przez swoją kurierkę, małoletnią Leokadię Jagielską ps. „Kajtek”. Przez 
pewien okres dom Grajkowskiej był skrzynką pocztową prowadzącą do Sztabu 
Okręgu, a także okresowo kancelarią szefa Sztabu z niebezpiecznymi dwiema m a
szynami do pisania. Grajkowska przechowywała u siebie (w koszu z drewnem) broń 
zdobytą z magazynów wojskowych w Rypinie przez oddział partyzancki „Sprężyny”, 
opemjący w lasach brodnickich. Broń ta, złożona poprzednio w „melinie” u Dul- { 
skicfi w Kruszynach k. Brodnicy, została trzema rzutami przetransportowana przez 
73-letnią Zoiię Gadomską ps. „Wanda” i kurierkę Irenę Jagielską (bryczką do st. 
Drużyny i dalej pociągiem) do Grajkowskiej w Golubiu, potem przerzucona przez 
Bydgoszcz do Alojzego Bruskiego ps. „Grab”, dcy „Świerków” w Borach Tuchol
skich. Grajkowska czasem zastępowała córkę Helenę, łączniczkę i kurierkę Kmdy 
Obw. Rypin w jej służbie. Zabierała wówczas kilkuletnią wnuczkę Elżunię, której 
bandażowała rączkę lub nóżkę i tam chowała wożoną przesyłkę. Dziecko było

Sóoir  p a - m w / Ł i  / I 9 2 >3 ~ ^ . 4 ,
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3
przyuczone do płaczu na widok umundurowanego Niemca i w ten sposób odwra
cało uwagę rewidującego.

Po wojnie mieszkała u córki Heleny w Gdańsku-Oliwie. Tam zmarła w 1974 r.
Cała jej rodzina była zaangażowana w walce konspiracyjnej. Syn Jan ps. „Ta

dek”, „T. 42” (ur. 1916 r. w Dortmundzie), czeladnik kominiarski, zatrudniony był 
w warsztacie kominiarskim w Dobrzyniu n/Drwęcą przy ul. Kościuszki 7, u mistrza 
kominiarskiego Lucjana Żołobińskiego ps. „As”, „Czarny”, kierownika łączności i 
kwaterunku Kmdy Obw. Rypin i wywiadowcy KO w siatce Józefa Grussa, (potem 
warsztat ten odebrano „Asowi” i przekazano Niemcowi Schneiderowi). „Tadek” był 
czynny w konspiracji już od 1940 r., zaprzysiężony w październiku tegoż roku w 
mieszkaniu matki w trójce z Andrzejem Tomaszkiem i Janiną Sobczakówną- 
-Warszewską. Pracując u „Asa” był łącznikiem Kmdy Obw. Rypin i KO. Był też

członkiem 4-osobowego zespołu łączno
ści do zadań specjalnych, w skład które
go wchodziło jeszcze 2 kominiarzy: jego 
brat Kazimierz, Żołobiński oraz pomoc
nik kominiarski Stanisław Suszyński ps. 
„Witold”. Zespół ten uratował szefa 
Sztabu, Józefa Chylińskiego. (Kiedy po 
potyczce zastrzelonego wówczas Henry
ka Gruetzmachera ps. „Michał” z żan
darmami dnia 12 IX 1944 r. Niemcy 
zarządzili ścisłą obławę całego powiatu 
rypińskiego w poszukiwaniu towarzyszą

cego „Michałowi” Chylińskiego, ten został przebrany w ubranie kominiarza u gos
podarza Alojzego Jabłońskiego, żołnierza AK, w pobliskim Giżynku, gdzie pocze
kał kilka dni na nowe dokumenty. W towarzystwie kominiarza „Asa” i w obstawie 
pozostałych członków zespołu Chyliński zdołał przedostać się przez obławę do Go- 
lubia. W listopadzie tegoż roku poszukiwany przez gestapo znowu jako kominiarz 
przedostał się do Dulskich w Kruszynach). „Tadek” uczestniczył w przerzucie broni 
do partyzantki „G raba”. Przez pewien okres był kierownikiem biura szefa Sztabu w 
mieszkaniu matki. (Na jego prośbę nauczycielka Halina Lubońska-Lipkowska 
redagowała mu pisma biura). Został aresztowany przez NKWD w nocy 23/24 I 
1945 r., tuż po wejściu Czerwonej Armii do Golubia. Deportowany do ZSRR do 
Siewiernoj Griby, wrócił do Golubia w listopadzie 1945 r.

Drugi syn, Kazimierz ps. „Kazek” (ur. 8. XI. 1919 r. w Golubiu, z zawodu ogro
dnik, ukrywający się po ucieczce z przymusowych robót), od czerwca 1941 r. został 
zatrudniony jako robotnik kominiarski u „Asa”, zaprzysiężony przez niego 3 VII 
tegoż roku jako łącznik do zadań specjalnych Obw. Rypin, Placówka Dobrzyń. 
Docierał do punktów kontaktowych i kwater, zastrzeżonych dla oficerów Sztabu 
KO ZW Z-AK, m.in. do Stanisława Olewińskiego i Alojzego Jabłońskiego gm. 
Żałe, do M. Święcickiego i Antoniego Bieńkowskiego ps. „Szpak” w Nowej Wsi gm. 
Chrostkowo, Zdzisława Kitzmana ps. „Łomiański”, „Kaniowski” w Białkowie gm. 
Płonne, Ewy Ligmanowskiej ps. „Małgorzata” w Bachorzu gm. Płonne, Jana Zabło- 
tnego w Płonnem. Zorganizował zastrzeżoną kwaterę dla oficerów Sztabu u Karola 
Nozdrzykowskieeo ps. „Dąbrowski” w Golubiu. Po wojnie był - działaczem PCK. 
Zmarł 18 VI 1995 r.
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Córka Grajkowskiej, Helena ps. „Danka” (ur. 30 X 1920 r. w Golubiu), prze
szkolona przed wojną w Oddziale PWK, robotnica fabryczna, pracowała w czasie 
okupacji w pralni matki. Zaprzysiężona przez J. Chylińskiego pełniła funkcję łącz
niczki i kurierki Obw. Rypin, czynna także w siatce Grussa. Stanowiła też, stojąc z 
dzieckiem na ręku lub w wózku na ulicy, ubezpieczenie lokalu w czasie odbywają
cych się tam  spotkań i odpraw. Jako kurierka docierała do Rypina, Brodnicy i 
Wąbrzeźna, często do Alojzego Paluszkiewicza ps. „Nałęcz” w Kowalewie, chodząc 
pieszo do wsi i miasteczek, czasem podwożona na rowerze przez brata Tadeusza.

AP AK, T.: Grajkowski T. (rei. I. Jagielskiej o rodzinie Grajkowskiej i inf. Janiny 
Sobczak-Warszewskiej o zaprzysiężeniu „trójki” w 1940 r.), Grajkowski K., Lubońska- 
-Lipkowska H., Sobczak-Warszewska J.), Spuścizna Suszyńskiego S. (lista żołnierzy 
AK Obw. Rypin); K r a j e w s k i  M., S u s z y ń s k i  S., Działalność POZ „Znak” 
i ZW Z-AK  na Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1939-1945. Prz. Hist., t. LXXI, 1980, z. 4; 
Z a w a c k a E., Szkice WSK...

Irena Jagielska-Nowakowa

Grefkowicz Zygmunt ps. „Lis”, przybr. nazw.
„Chudziński” (1909-1979), kmdt Plac. Chalin,
Obw. Lipno AK.

Urodzony 31 1 1909 r. w Chudzewie, pow. Lip
no; syn rolników Jana i Franciszki. Ukończył 8 
klas gimnazjum w Lipnie. Od października 1939 r 
należał do Polskiej Organizacji Zbrojnej. Do koń 
ca 1939 r. zajmował się kolportażem „Iskry”. Do 
ZW Z został zaprzysiężony na pocz. 1940 r. prżez 
Gustawa Olszewskiego ps. „Gracjan”, późniejsze
go szefa łączności Kmdy Okręgu Pomorze AK.
Mianowany przez niego kmdtem Placówki na gm.
Chalin, a od końca 1940 r. jednocześnie kierowni
kiem przerzutów członków konspiracji pomorskiej 
do Generalnego Gubernatorstwa przeż Żychlin i 
Wyszogród. Przy pomocy swojej siostry Kazimiery Bartczak i jej męża, zamieszka
łych w Płocku-Radziwie, osobiście zabezpieczał i przewoził powierzonych mu ludzi 
od miejsca swego zamieszkania do punktu przerzutu. Na terenie swojej Placówki 
miał 3 stałe kwatery: 1 — u Romana Zabłotowicza, zamieszkałego w Kolonii Cha
lin, będącego łącznikiem (z obsługą konną) do dyspozycji szefa Sztabu, szefa łącz
ności i wywiadu Kmdy Okręgu; 2 — u Kamili Górzyńskiej we wsi Czartowa, leżącej 
w sąsiedztwie z pow. Płock; 3 /— u Stanisławy Chrabąszczewskiej zamieszkałej w 
Trzciance (w zabudowaniach pod lasem). Korzystał też z punktu kontaktowego Sa
biny i Stanisława Prackich /na trasie Kownica-Chalin-Turza i W ilcza-Jasień- 
-Skępe-Lipno. W domu Grcfkowicza często przebywali Józef Chyliński ps. „Re
kin” (i in.), szef Sztabu KO, a także Gustaw Olszewski ps. „Gracjan”. Zabezpie
czeniem w razie zagrożenia była możliwość przejścia do sąsiedniego mieszkania 
Lucyny Baranowskiej, łączniczki Grefkowicza i Edmunda Baranowskiego ps.
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