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Ligmanowska Ewa, z d. Łaszewska, ps "Małgorzata”, ( 1904-1992); kwatemiczka 

WSK Obw.AK Rypin.

Urodzona 14 XII 1904 r. w m. Płonko gm. Płonne, córka rolnika Walentego i

przeprowadziła się do Bachorza, gdzie z mężem Józefem Ligmanowskim uprawiała 

7,5 ha gospodarstwo rolne. Tu także wraz z rodziną mieszkała podczas okupacji.

Brak daty zaprzysiężenia E.Ligmanowskiej do konspiracji. Wiadomo, że w latach 

1942-1945 na terenie gospodarstwa w Bachorzu zlokalizowana była kwatera 

pobytowa, kwatera kontaktowa i skrzynka kontaktowa KO AK Pomorze dla Insp. AK 

Brodnica. Do obowiązków E.Ligmanowskiej ps.”Małgorzata”należało prowadzenie 

kwatery, zaopatrzenie jej w żywność, przyjmowanie dostarczanej przez łączników 

poczty konspiracyjnej i zapewnienie przebywającym bezpieczeństwa. Z kwaterą w 

Bachorzu krypt. „Małgorzata” łączność utrzymywali Jan Grajkowski ps.”Tadek” i 

Stanisław Suszyński ps."Witold”, łącznicy do zadań specjalnych komórki łączności i 

kwaterunku Obw.Rypin. „Witold” również ze skrzynki kontaktowej u 

E.Ligmanowskiej odbierał i przekazywał pocztę konspiracyjną oraz meldunki. Także 

pilotował oficerów sztabu na odbywające się tu odprawy. Z kwatery w Bachorzu, 

zarezerwowanej wyłącznie dla oficerów sztabu KO , korzystali : „Wicher” ( Józef 

Chyliński, szef sztabu KO ), „Michał” ( Gruetzmacher Henryk Stanisław m in. członek 

sztabu KO ), „Gracjan” (Olszewski Gustaw Ignacy szef łączności KO), „Tomasz” 

(Tadeusz Kowalski, kmdt Obw.AK Rypin). E.Ligmanowska wraz z mężem latem 

1944 r. kwaterowała oficera ps. „G 225” ( Franciszek Trojanowski ps.”Fala”- przyp. 

E. S. ) przybyłego z KG AK i obsługiwała odprawę sztabu KO z jego udziałem. W 

Bachorzu także odbywały się rozmowy scaleniowe z innymi organiazacjami 

konspiracyjnymi( przypuszczalnie z Narodowymi Siłami Zbrojnymi) , w których 

uczestniczył m.in.„Michał” pilotowany z Bachorza do Dobrzynia n.Drwęcą do 

kwatery konspiracyjnej u „Halszki”, Heleny Żołobińskiej. E. Ligmanowska i Józef 

Ligmanowski bezinteresownie zaopatrywali w żywność także kwaterę u „Halszki” . 

Sztab kmdy Plac.AK Płonne utrzymywał łączność z kwaterą w Bachorzu przez 

łączniczkę Halinę Mieczkowską ps.”Ala”, która m.in. dostarczała nielegalnie

Po zawarciu związku małżeńskiego w 1927 r. ,
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zdobywane karty żywnościowe, druki niemieckich dokumentów, informacje 

wywiadowcze przekazywane przez Czesława Mieczkowskiego . „Ala” również 

włączyła do pracy konspiracyjnej Stanisławę Ligmanowską ps.” Stasia” , córkę E. i 

J.Ligmanowskich. Przez „Alę”gospodyni kwatery „Małgorzata” utrzymywała kontakt 

z Jadwigą Lewandowską ps.” Hanka” (zam. Markiewicz), referentką WSK Obw.AK 

Rypin. E i Józef Ligmanowscy aktywnie działali w pomocy dla więźniów obozów 

koncentracyjnych, wysyłając paczki m.in. Marianowi Borczyńskiemu ps.”Bolesław”, 

Wiktorii Borczyńskiej, Janowi Rudowskiemu ps. „Klimek”, Marii Spodniewskiej 

ps ”Teresa”. E.Ligmanowska zmarła 27 IX 1992 r. i spoczywa w Radominie.

Ze związku małżeńskiego zawartego z Józefem Ligmanowskim dn. 27 I 1927 r. 

miała córkę3§S*ę ( zam.Cipkowska).

Ligmanowski Józef (mąż) ; kpr. rez. nie uczestniczył w kampanii wrześniowej, 

żołnierz AK Plac. Płonne , współdziałał z E.Ligmanowską w prowadzeniu kwatery 

krypt.”U Małgorzaty „ . Działał w samopomocy.

Ligmanowska Stanisława, ps.”Stasia”, ( córka); współdziałała z Haliną 

Mieczkowską ps ”Ala” w utrzymaniu łączności kwatery z żołnierzem wywiadu 

Czesławem Mieczkowskim, odbierała od „Ali” pocztę konspiracyjną.

APAK, T.: Grajkowski T., Lewandowska H., Ligmanowska E., Mieczkowski Cz., 

Suszyński S.; Sł.konsp.pom..., cz.2, s. 70; Zawacka E ., Szkice WSK..., s. 316.

Elżbieta Skerska
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Ligmanowska Ewa z d. Łaszewska, ps. „Mał- „  -
gorzata” (1904—1992), kwatemiczka WSK Obw.

Urodzona 14 XII !1904 w m. Płonko gm. J S ,  Sm - 
Płonne, córka rolnika Walentego i Marianny z d. E l
Kruszyńskiej. Po zawarciu związku małżeńskie- ®
go w 1927 przeprowadziła się do Bachorza, ■ %. jaeS
gdzie z mężem Józefem Ligmanowskim upra- 
wiała 7,5 ha gospodarstwo rolne. Tu także wraz . •, 
z rodziną m ieszkała podczas okupacji.

Brak daty zaprzysiężenia. Wiadomo, że S H H
w iatach 1942-1945 na terenie gospodarstwa 
w Bachorzu zlokalizowana była kwatera poby-
towa, kwatera kontaktowa i skrzynka kontakto- j y i i | | ^
wa KO AK Pom. dla Insp. AK Brodnica. Do
obowiązków E.L. należało prowadzenie kwatery, zaopatrzenie jej w  żywność, 
przyjmowanie dostarczanej przez łączników poczty konspiracyjnej i zapewnie-
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nie przebywającym bezpieczeństwa. Z kw aterą w Bachorzu krypt. „M ałgorzata” 
łączność utrzymywali Jan Grajkowski ps. „Tadek” i Stanisław Suszyński ps. 
„W itold”, łącznicy do zadań specjalnych komórki łączności i kwaterunku Obw. 
Rypin. „W itold” również ze skrzynki kontaktowej u E.L. odbierał i przekazywał 
pocztę konspiracyjną oraz meldunki, pilotował oficerów sztabu na odbywające 
się tu odprawy. Z kwatery w Bachorzu, zarezerwowanej wyłącznie dla oficerów 
sztabu KO, korzystali: Józef Chyliński, szef sztabu KO, Henryk Gruetzmacher, 
szef łączności konspiracyjnej, Gustaw Olszewski, szef łączności KO, Tadeusz 
Kowalski, kmdt Obw. AK Rypin. W raz z mężem latem 1944 kwaterowała mjr. 
Franciszka Trojanowskiego ps. „Fala”, „G-225”, przybyłego z KG AK  i obsłu
giwała odprawę sztabu KO z jego udziałem. W Bachorzu przypuszczalnie od
bywały się rozmowy scaleniowe z NSZ, w których uczestniczył m.in. H. G ruetz
macher. E.L. i J. Ligmanowski bezinteresownie zaopatrywali w żywność także 
kwaterę Heleny Żołobińskiej w  Dobrzyniu n. Drwęcą. Sztab Kmdy Plac. AK 
Płonne utrzymywał łączność z kwaterą w Bachorzu przez łączniczkę Halinę 
M ieczkowską ps. „A la”, która m.in. dostarczała nielegalnie zdobywane karty 
żywnościowe, druki niemieckich dokumentów, informacje wywiadowcze prze
kazywane przez Czesława M ieczkowskiego. H. M ieczkowska włączyła do pracy 
konspiracyjnej Stanisławę Ligmanowską ps. „Stasia”, córkę E. i J. Ligmanow- 
skich. Przez „Alę” gospodyni kwatery „M ałgorzata” utrzymywała kontakt 
z Jadwigą Lewandowską ps. „Hanka” (zam. M arkiewicz), referentką W SK  Obw. 
AK Rypin. E. L. i J. L. aktywnie działali w pomocy dla więźniów obozów kon
centracyjnych, wysyłając paczki m.in. Marianowi Borczyńskiemu ps. „Bole
sław” , Wiktorii Borczyńskiej, Janowi Rudowskiemu ps. „Klimek”, Marii 
Spodniewskiej ps. „Teresa”. Zmarła 27 DC 1992 i spoczywa w Radominie.

Ze związku małżeńskiego zawartego z Józefem Ligmanowskim 27 I 1927 
miała córkę Stanisławę (zam. Cipkowska).

Ligmanowski Józef (mąż), kpr. rez. nie uczestniczył w kampanii wrześnio
wej, żołnierz AK Plac. Płonne, współdziałał z żoną yv prowadzeniu kwatery 
krypt. „U M ałgorzaty” . Działał w samopomocy. f

Ligmanowska Stanisława, ps. „Stasia” (córka), współdziałała z Haliną 
M ieczkowską ps. „A la” w utrzymaniu łączności kwatery z żołnierzem  wywiadu 
Czesławem M ieczkowskim, odbierała od „Ali” pocztę konspiracyjną.

APAK, T.: Grajkowski T., Lewandowska H., Ligmanowska E., Mieczkowski Cz.,
Suszyński S.; Sł. konsp. pom..., cz. 2, s. 70; Z a w a c k a E., Szkice WSK..., s. 316.

Elżbieta Skerska
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