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s p is  zawartości t e c z k i ..

I. Materiały dokumentacyjne

1/1 - relacja właściwa .& • % «S, A ~ T

I/2 - dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relalora k ,  Z  6 , 4  ~  ^

I/3 - Inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

II. Materiały uzupełnłenłające relację fj Ą" %

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

111/1- dot. rodziny relalora

ill/2 - doł. ogólnie okresu sprzed 1939 r. 

lli/3 - dot. ogólnie okresu okupacji (1939 -1945) 

ill/4 - doł. ogólnie okresu po 1945 r. • 

łll/5 - Inne...

IV. Korespondencja

.................................................................„ . . A . - .................A........................ . . .  A .  r  ............................. . . . . .

V. Wypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne”] k . A Ą
'Hj x fjhpjbo  ̂ \ ÓX
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R E L A C J A  

uczestniczki walk o niepodległość.

DANE OSOBISTE;
1. Helena Tomaszek z d. Grajkowska - w okup.Kreczman
2. ur.30.X.Ł920r. Golub
3. Jan, Maria zd. Czapracka
4. robotnicze
5. podstawowe - ekspedientka
6. Gdańsk - Oliw-a,

II. OKEESJBEZĘDWOJENNY
1. Pracowałam w Fabryce Serów w Golubiu "Hoth"
2. przysposobienie Wojskowe Kobiet

III. ŚKRES OKUPACJI
1. W czasie okupacji pracowałam u matki w prywatnej pralni w Golubiu, 

ul.Chopina 10 m.l
2. Brat mój Jan Grajkowski zaufał mi w przekazywaniu różnych prze~ 

syłek odpowiednio zamelinowanych. Były pieniądze, broń i inne 
zaszyfrowane wiadomości. Zaprzysiężona byłam w 1943r. przez 
brata. Świadkiem był również jeden pan - nazwiska nie znam.
Był to oficer, którego ukrywaliśmy. Nazywaliśmy go wujek Feluś. 
Opowiadał, że żonę jego i dwoje dzieci Niemcy zamordowali w W—wie. 
W domu mojej matki odbywały się zebrania konspiracyjne. Moim 
obowiązkiem było czuwać, żeby nikt nie-powołany nie wtargnął 
do mieszkania.

3. Należałam do Armii Krajowej - mój pseudonim "Danka”.
W obawie przed wywiezieniem mnie na roboty w 19401*. w grudniu 
wyszłam zamąż za Kreczmana. Jako "eingedeutsch" został wcielony 
do armii niemieckiej i zaginął. Z pierwszego męża mam dziewczynkę. 
W 1951r. wyszłam powtórnie zamąż za Andrzeja Tomaszka. Z Nim mam 
pięcioro dzieci. Mąż opuścił mnie w 1975r.i cały obowiązek wycho
wania dzieci spoczywał na moich barkach. Matka, która również 
pracowała w konspiracji zmarła w 1974r.

"Wujek Feluś" przez brata lub bezpośrednio wysyłał 
mnie do Rypina, Wąbrzezna, Brodnicy - nie licząc kontaktów na 
terenie Golubia. Jako łączniczka kontaktowałam się w umówionych
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miejscach na hasło i odzew. Memu bratu (mistrzowi kominiarskie- 
mu) jeg0 zawód ułatwiał kontaktowanie się.

Odległości Golub-Rypin odbywałam przeważnie pieszo, 
obciążona materiałem konspiracyjnym. Powrotną drogę miałam 
ułatwioną, bo brat, jako kominiarz odwoził ranie do połowy drogi 
rowerem.

Znałam Jadwigę Cyrklaff, która również pracowała w kons
piracji. Została aresztowana nasŁutek wsypyj początek 1944r. 
i nie wróciła. Jak się dowiedziałam została rozstrzelana.

W Golubiu,punktem kontaktowym było mieszkanie 
Haliny Lubońskiej na Rynku 3. Jej matka pracowała w Ośrodku 
Zdrowia i od niej Halina przenosiła lekarstwa i środki opatrun- 
k o we.

Tragiczne przeżycia wojenne odebrały mi zdrowie. Pamięć 
zawodzi dlatego moja relacja jest b.krótka.

IV. OKRES POWOJENNY
1. Po oswobodzeniu w 1945r. do 1957r. pracowałam jako ekspedientka 

w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Golubiu.
Ze vzdględu na stan zdrowia musiałam zaniechać pracy zawodowej 
opiekując się chorą matką i dz-iećmi. W 19o0 mąż służbowo 
został przeniesiony do Gdańska. Obecnie robię starania o rentę 
woj enną.

Relacja spisana
18.VIII.1978i. / \ Tomaszek Helenaw obecności: /
Olgi Olszewskiej 
Kazimiery Rogozińskiej

1/
- 2 -
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R E L A C J A  

uczestniczki walk 0 niepodległość*
DANS OSOBISTE»
lo Heleno Tomaszek a d. Grajkowska - w okup.Kroosman 
2* ur.30.I»1920r. Golub 
3. Jan. Maria ad. Csapraoka

/4* robotniosę
5. podstawowe - ekspedientka
6. Gdańsk - Oliw-a,

U* 0KBB3 PRZEDWOJENNY
1. Pracowałam w Fabryce Serów w Golubiu "Rotk*
2. Prsyspos obienio wojekone Kobiet

III. 91O TA W I
1. 1 esasie okupacji pracował aa u watki w prywatnej pralni w Golubiu, 

ul.ckoplna 10 m.l
2. Brat mój Jan Grajkowski zaufał ni w przekazywaniu różnyok prze

syłek odpowiednio zamelinowaByek. Były pieniądze t broń i inne 
zaszyfrowane wiadomośoi. Zaprzysiężona byłam w 1943r. przez 
brata* świadkiem był równie* Jeden pan - nazwiska nie znam*
Był te oficer, którego ukrywaliśmy. Nazywaliśmy go wujek Feluś. 
Opowiadał, *0 żoną Jego i dwoje dzieci Nlewoy zamordowali w W-wie. 
W dom woj ej watki odbywały się zebrania konspiracyjne. Moiw 
obowiąskiew byłe czuwać, żeby nikt nie-powołany wie wtargnął
de miezzkania.

3. Należałam do Armii Krajowej - wój pseudosim •Danka*.
W obawie przed wywiezieniem sonie na roboty w 1940#. w grudniu 
wyszłam zamąż za Kreczmana. jako "eingodeutsek" sostał weieleay 
do arwii niemieckiej 1 zaginął. Z pierwszego męża mam dslewosynkę. 
W 195lr. syesłam powtórnie zamąż za Andrzeja Tomaszka. Z Nim mam 
pięcioro dzieci, Mąż opuścił mnie w 1975r.i osły obowiązek sgreko- 
wania dzieci spoczywał aa moich barkack. Matka, która również 
pracowała w konspiracji zmarła w 1974r.

"Wujek Feluś* prsez brata lub bezpośrednie wysyłał 
mnie de Rypina, Wąbrzeźna, Brodnicy - nie licząc kontaktów ma 
terenie Golubla. Jako łączniczka kontaktowałam eię w umówionych
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miejsoaok na hasło i odzew. Memu bratu (mistrzowi koininiarsklo
nu) Jogo zawód ułatwiał kontaktowania się*

Odlogłośoi Golub—Hypin odbywałaś przeważnie piesze, 
obciążona materiałem konspiracyjnym. Powrotną drogę miałam 
ułatwioną, bo brat, jako kominiarz odwoził mnie do połowy drogi 
rowerom.

Znałam Jadwigą Cyrklaff, która również pracowała w kons
piracji. Została aresztowana nasftutek wsypy| początek 1944r. 
i nie wróciła. Jak się dowiedziałam została resstrzelana.

W Golubiutpunktea kontaktowym byłe mieszkanie 
Haliny Lubońskiej na Rynku 3. Jej matka pracowała w Ośrodku 
Zdrowia i od niej Halina przenosiła lekarstwa i środki opatrun
kowe.

Tragiczna przeżycia wojenne odebrały mi zdrowie. Pamięć 
zawodzi dlatego moja relacja jest b.krótka.

IV.
1. Pe oswobodzeniu w 1945r. do 1957r. pracowałam jako ekspedientka 

w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Golubiu.
Ze zdględu na stan zdrowia musiałam zaniechać pracy zawodowej
opiekująe się chorą matką i dz-ieómi. V 1960 mąż służbowe 
został przeniesiony do Gdańska. Obecnie robię starania o rentę 
wojenną.

Relacja spisana
13.VIII.1976r. /„\ Tonnsisk Haltnaw obecności* 1 ' Helena
Olgi Olszewskiej Kazimiery Rogozińskiej
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Helena Tomaszek - y.Kreczman z d. Grajkowska p . s . " Danka"

Zam. w Gdańsku-Oliwa
ur. 30.10.1920 r. w Golubiu
córka Jana Grajkowskiego i Marii z d.Czapracka
Ojciec Heleny był bednarzem a matka prowadziła pralnię.
Helena T. pracowała przed wojną w fabryce serów a po wojnie 
przekwalifikowała się na ekspedientkę.
Od urodzenia i w czasie okupacji mieszkała Helena T. mieszkała- 
z matką i dwoma braćmi w Golubiu.
Od roku 1942 należała do siatki AK Grussa, Inspektorat "Browar" 
na okręg Brodnica, Golub, Rypin, zaprzysiężona przez pułkownika 
Chylińskiego p .s ."Wicher." Bezpośrednim przełożonym był brat 
Heleny Jan Grajkowski p .s ."Tadeusz".
Dom rodziny Grajkowskich był punktem przerzutowym broni,amunicji, 
pieniędzy i informacji dla partyzantki w Borach Tucholskich. 
Odbywały się tam również odprawy z pułk. Chylińskim ubezpieczone 
przez Helenę Gr. z małym dzieckiem na ręku, jak również narady i 
odprawy szefa sztabu KO z komendantem Podokręgu PPorfir" komen
dantem obwodu Rypin. Okresowo dom ten był również kwaterą komen
danta AK płk. Chylińskiego.
Zadaniem "Danki" było przenoszenie broni i amunicji do następ
nego punktu przerzutowego. . , .

Działalność rodziny Graj^wslsieh zakończyła się z wejściem wojsk 
rosyjskich. Dw.a dni po wkroczeniu Rosjan aresztowano brata Heleny 
Jana Grajewsl^ie l̂ś "Tadeusza" i wywieziono w głąb Rosji. Wrócił 
po dziesięci miesiącach w/opłakanym stanie. Mieszka obecnie w 
Rypinie, Plac Sienkiewicza 5.
Helena Tomaszek - Grajkowska otrzymała odznaczenia:

Krzyż Armii Krajowej - Londyn dn. 11.11.1982 r. oraz 
Medal Wojska - Londyn dn. 15.08.1948 r.

pod dyktando Heleny Tomaszek- 
Gra jSff^Si^opisała
Janina Walentynowicz
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Matka - wdowa mieszkała razem z córka Helena i wnuczka mala 3-letnia JSlzunia i Tadkieir 
M̂ -z Heleny byl przymusowo wcielony do wojska niemieckiego.Ta starsza juz spracowana 
kobieta nigdy nie okazała najmniejszego leku czy strachu.Cale jej życie to była 
ciezka walka o byt.Syn jej Tadekcalkowicie oddany pracy konspiracyjnej byl pomo
cnikiem kominiarskim Asa.,/ domu t&R odbywały sie odprawy często w czasie swego 
pobytu na tym terenie Rekin miał spotkania w tym domu z Tomaszem,Żbikiem z Torunia — ty 
i innymi.Była u niech skrzynka pocztowa,gdzie przyjezdzałt. Kajtek z Torunia z poczta 
od Żbika.Kiedy przyjechałam z p.Zofia Gadomska z bronią do niej,ponieważ to nie 
byl pierwszy raz ze przyjechałam z tym towarem,wiec odrazu powiedziałam co przywio
złyśmy ,p. Grajewska przyniosła kosz na drzewo,ułożyła bron przykryła drzewem,i posta
wiła w kuchni,mowiac ze co nie jest bardzo ukryte na to Gestapo nie zwraca uwagi.
Kiedy przyjechałam do nich rowerem cala zmoczona z Bydgoszczy,od razu prędka dala 
mi swoje ubranie,bo nic innego de miałam do zmiany.U nich przez krotki czas ukrywał 
sie Rekin,niesamowicie gościn^.Dzieci wychowała wtf duchu glebokiego patriotyzmu.
Córka Helena była także kurierka do Torunia i Kowal<#a*i^%kle zabierała ze soba mala 
iiizunie,dziecka miało albo reke lub nogę zabandażowana a tam ukryta pocztę.Kiedyś 
byłam świadkiem jak mala pokazywała na dworcu policjantowi obandażowana reke mowiac, 
ze ma bardzo skaleczona i Niemiec pomogl imjr£iasc do pociągu i jeszcze kazał am 
miejsce zrobic£sizunia była bardzo mądre^dźiecka.Nienawiść do Niemców miała głęboko 
zakorzeniona,z reguły wypozyczala sie jdizunie idąc na spotkanie czy oddając pocztę. 
Jednego dnia szlam z nia do Dobrzynia na spotkanie z Tomaszem,a przed nami szedł 
zolnierz niemiecki,mala zaczęła ninie ciągnąc za reke,kiedy sie schyliłam,mowi mi 
do ucha ze ona chciała by I'iiejjxfowi napluc tylko na czubek buta,ale teraz nie można. 4 
Kiedy Halena jechała a mala zobaczyła ze J>;iemcy robią rewizje w pociągu,to zaraz

- zaczynała plakac pokazujac albo palec albo nogę,ze ja boli,Niemcy x reguły rozczu
lali sie nad nia i nigdy nie rewidowali Heleny.--------  -------------- — ----------

L ^ a  V U  tak wytresowanaTze~~nawet ba.iae sie p r z ^ p o ^ o i e m  
odrazu przybiegała do domu no*iac ze idzie gapa ) 
do wojska zwiazany z Ak.J 1 i r _________ ______________________

Rodzina Jana Gra.iewskiegp ps.Tadek w Golubiu: A
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G-RAJKOWSKA HELENA ZAMśKreczmar s e c . T o m a s z e k  p s . Danka

Tir. 30-10-192Or w Golubiu 
Ojciec Jan-bednarz
Matka Maria z d.Czapracka-prowadziła pralnie domowa
Na&źLała do PWK w szkole_________________ ______________________ L___ -
Przed wojna pracowała w fabryce serów
Po wojnie ekspedientka w sklepie. . 7

'“L  ^  p y f  ŚL-Ić? w d t iOd 1942r prasowa ła w siatce mjr.$y.ffraa□ athpia^aw,szef Il-ki KO
zaprzysiężona przez ppłk. JT. Chyliński ego ps. Wicher szefa sztabu KO 
Dom rodzinny był pkt.przerzutowym broni i amunicji do Borów Tucholskich. 
Odbywały sie odprawy— szefa sztabu w cza^sie kiedy przebywał na kwa
ter ze. Przyjeżdżał por.Tadeusz Kowalski ps.Toaa^sz k-dt.obwodu Rypin,
Kpt.Br.Pietkiewicz ps.żbik,Krzysztof k-dt Podokręgu Południowego.
W czasie odpraw mieszkanie było ubezpieczane przez Helfenę,która wraz 
z małą córeczka EiźLbieta w wózku l^ib na ręku spacerowała po ul^icy.
Dom był również kwaterą Wichra i kurierki Jagielskiej Ireny ps.Ewa„ 
Jeździła jako kurierka do Rypina,Brodnicy i Wąbrzeźna z córka,3-letnią 
Elżunia a w zabandażowanej rączce lub nóżce dziecka przewoziła meldunki, 
rozkazy i inne raporty.Często chodziła piesza-do okolicznych wsi i 
mia-eteczek nosząc pocztę.Czasem brat Jan ps.Tadek podwoził ja rowerem. 
Utrzymywała kontakt z Paluszkiewiczem Alojzym ps. Kał-^ęcz w Kowalewie. 
Córkę ta^k wyuczyła,że kiedy w pociągu następowała rewizja,dziecka pła
kało,że boli ją nóżka l&b rączka.Niemcy rozczulał i sie i nigdy nie
była rewidowana. _________________________ ________________________  ̂ _______
T':.Suszyński S3 .Kreczmar HaJagielska 1.___
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Grajkowska-Kreczmar Helena ps.Danka Gro^c^'
/■ U •Córka Grajkowskiej,matki Tadka.Maz jej został przymu

sisowo wcielony do Wehrmachtu,a ona jezdziła jako kurierka
do Torunia i Wabrzezna,zabierając ze sobą mała 3-letnia
coreczke Elzunie.Dziecko miało raczke lub nózke zaban- 

i i t > >

dażowaną a pod bandażami były rozkazy i meldunki.
Mała Elźunię często "wypożyczałam",kiedy sama musiałam 

^  isc do,, AsayPewnego dnia szedł przed nami zołnierz 
' niemiecki,Elżunia zaczęła mi sie wyrywać,na moja uwagę 
dlaczego jest niegrzeczna,mała powiedziała:"ja chce

I
temu Szwabowi napluc na koniec bu^" .Powiedziała to mi 
do ucha,dodaja^c,ze Szwab nie może tego słyszeć.

q,u 2>0- \ \ - < \ \
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