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Kaszewska Marianna / 1901 -1977/,kwatemiczka placówki AK w Buczkowie 

pow.Brodnica

Urodzona 12.11 1901 r.w Traczyskach pow.Brodnica,córka właścicieli młyna 

młyna gospodarczego w Traczyskach,Dominika i Marianny.Po ukończehiu szko

ły zawodowej prowadziła rodzinne gospodarstwo.

Od początku okupacji pomagała samorzutnie ludziom uirywającym się,przecłio- 

V wując ich i żywiąc.W 1942r. zaprzysiągł ją do konspiracji AK Paweł Nowakow

ski psl'leśnik",były wójt z Zielunia,oficer rez.pełniący różne funkcje na 

terenie powiatów działdowskiego i mławskiego.^Kaszewska należała do zor

ganizowane jmprzez niego placówki AK w Buczkowie razem z 1.Piotrowskim, 

\/DoZomkowskim i M.Stawickim.

Placówka w Buczkowie nie miała kontaktu z Brodnicą,lecz ciążyła ku Dział

dowu i Mławie.W tamtym kierunku przerzucano zbiegłych jeńców i ukrywają

cych się Polaków.prowadzono też nasłuch radiowy.U Kaszewskiej,we młynie, 

często przebywał Paweł Nowakowski,ps."leśnik".

W pierwszych dniach września 1944r.na pograniczu powiatów Brodnica i 

Działdowo w lasach nadleśnictwa Ruda,między Bryńskiem a Jamielnikiem wy

lądowała dwunastoęsobowa grupa zwiadowcza II frontu białoruskiego AR. 

Grupa składała się z 9 oficerów i podoficerów WP i 3 odficerów AR.Bazowa

ła na terenie leśnictwa Buczkowo i weszła w kontakt z członkami placówki 

AK w tej miejscowości.Członkowie grupy korzystali też z kwatery i zaopa

trzenia w młynie Marianny Raszewskiej.

Gdy po wylądowaniu następnej grupy zwiadowczej,w pierwszych dniach paź

dziernika 1944**.policja hitlerowska wpadła natrop działań zwiado#wczych 

rozpoczęły się represje ze stropy Jagdkommando z Lidzbarka Welskiego i 

Górzna.W listopadzie 1944r.Jagd^kommando wymordowało rodziny Czajkow-^ 

skich w Bełku i Bieńkowskich w m.Nosek.Z placówki AK w Buczkowie zgiiię- 

li Leonsad Piotrowski,Franciszek Stawicki i leśniczy Dominik Grzonkow- 

ski.Marianna Kaszewska była przesłuchiwana,ale ocalała0Pg tych akcjach 

w grudniu 1944r.członkowie grupy desantowej przemieści się w rejon 

Pokrzydowa.

M.Kaszewska po zakończeniu wojny prowądziła jeszcze jakiś czas młyn 

w Traczyskach,a następnie przeniosła się do Grudziądza gdzie zamieszka

ła w Państwowym Domu Opieku Społecznej,ul Nagórna 32.Tam też zmarła w 

1977r.Dokładna data śmierci nie jest znana.Należała do miejscowego ZBOWi]

AP.Toruń,akta ZBOWiD sygfc.4/187 ,AP Al Kartoteka Insp.Brodnica,Wojsk. 
Przegląd Historyczny 1971 nr.2 s.196 i n,,,Zawacka E„Szkice WSK s.287,
309.

Tadeusz Jaszowski
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Kaszewska M arianna (1901-1977), kwatemiczka placówki AK w Buczkowie, pow. 
Brodnica.

Urodzona 12I I 1901 r. w Traczyskach, pow. Brodnica; córka Dominika i Marianny, 
właścicieli młyna gospodarczego. Po ukończeniu szkoły zawodowej prowadziła rodzinny 
dom.

Od początku okupacji pomagała samorzutnie ludziom ukrywającym się, przecho
wując ich i żywiąc. W 1942 r. zaprzysiągł ją  do konspiracji AK Paweł Nowakowski ps. 
„Leśnik”, były wójt z Zielunia, oficer rez. pełniący różne funkcje na terenie pow. dział
dowskiego i mławskiego. Kaszewska należała do zorganizowanej przez niego placówki 
AK w Buczkowie, razem z L. Piotrowskim, D. Ziomkowskim i F. Stawickim. Placówka 
w Buczkowie nie miała kontaktu z Brodnicą lecz ciążyła ku Działdowu i Mławie. W 
tamtym kierunku przerzucano zbiegłych jeńców i ukrywających się Polaków. Ponadto 
prowadzono nasłuch radiowy. Budynek młyna Raszewskiej był kwaterą Pawła Nowa
kowskiego.

W pierwszych dniach września 1944 r. na pograniczu powiatów Brodnica i Dział
dowo w lasach nadleśnictwa Ruda, między Bryńskiem a Jamielnikiem wylądowała dwu
nastoosobowa grupa zwiadowcza II frontu białoruskiego AR, o krypt. „Pomorze” (skła-

69

dająca się z 9 oficerów i podoficerów WP i 3 oficerów AR), która bazowała na terenie 
leśnictwa Buczkowo i weszła w kontakt z członkami placówki AK w tej miejscowości. 
Korzystała ona z kwatery i zaopatrzenia Kaszewskiej. Po wylądowaniu następnej gru
py (9 X 1944 r.) o krypt. „E.eich” i rozbiciu jej przez żandarmerię, Jagdkommando z 
Lidzbarka Welskiego i Górzna zwróciło uwagę na lasy nadleśnictwa Ruda. W listopa
dzie 1944 r. Jagdkommanndo wymordowało rodzinę Czajkowskich w Bełku i Bień
kowskich w m. Nosek. Z placówki AKw Buczkowie zginęli Leonard Piotrowski, Fran
ciszek Stawicki i leśniczy Dominik Grzonkowski. Członkowie grupy „Pomorze” prze
nieśli się w rejon Pokrzydowa. Marianna Kaszewska była przesłuchiwana, ale ocalała.

Po zakończeniu wojny prowadziła jeszcze jakiś czas młyn w Traczyskach, następ
nie przeniosła się do Grudziądza, gdzie zamieszkała w Państwowym Domu Opieki Spo
łecznej, ul. Nadgórna 32. Tam też zmarła w 1977 r. Dokładna data śmierci nie jest 
znana. Należała do ZBOWiD.

AP Toruń, akta ZBOWiD sygn. 4/187; AP AK, Kartoteka Insp. Brodnica; Z a w a c k a  E., 
Szkice WSK...

Tadeusz Jaszowski
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KASZEWSKA MARIA BRODNICA

AK

Członek. AK, żarn. w Traczyskach.. Jeździła do niej z 

polecenia Władysława Kordalskiego łączniczka grupy 

bojowej AK "Chorzele" mjra Pawła Nowakowskiego 

ps."Łysy", "Leśnik" Irena Korda1ska zam. w Nosku, 

pow.Lidzbark Welski. Łącznikiem grupy "Chorzele" do 

młyna w Traczyskach był także stykający się z 

Kordalskimi Henryk Wiśniewski ps."Czarny".

T.: Kordalska Irena, Insp. Brodnica, K-6£4/103i, I, 

l/i, 2/2.

MGr'94
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Kaszewska Maria

\

właścicielka Młyna

Relacja Józefa Szalli

Ireinica - Działdew/ 
Armia Krajowa

Traczyska

punkt łączneści i wywia
du firupy ieeantewej 
»Pe*erzeM
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