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PRAGA KONSPIRACYJNA ŁĄCZNICZKI O PSEUDONIMIE - " R 5 Ż A "

Przekazywałam rozkazy do Torunia , do Wilii za tzw. wówczas 
Viehmakkt / Rynek zwierzęcy / do Pani o pseudonimie Szarotka.
Osoba ta pracowała na Stacji Kolejowej Toruń Ljłostarczała dane 
transportów, okupanta.
Druga placówka Grudziądz ulica Lipowa o pseudonimie / nie pamiętam / 
nazwisko Neumann. W roku 1942 Grud^adz między innymi przekazał 
wiadomości ,że na terenie Brodnicy Banku pracuje urzędnik , który 
jest na usługach okupanta pod hasłem liczbowym.
Od fotografa Szrama zdobyłam fotografie urzędników pracujących w Banku.
Po dostarczeniu zdjęć , okazało się , że jest nim Polak przedwojenny 
HarcmistrzBernard Czołba. Osobnik ten werbował Polaków do armii podzie
mnej do^innyc£ miejscowości , a później dane osoby przekazał Gestapo. 
Mojego ś.p. męśa namawiał do t> Elbląga ,nie wiedząc o tym,że już 
jest zdemaskowany. W roku 1946 odbyła się przeciwko Niemu rozprawa 
w Brodnicy. Bernard Czołba po udowodnieniu Mu niecnych czynów przyznał 
się do win£, i został skazany na karę śmierci.
W zastępstwie kuriera o pseudonimie Michał - który zginął z ręki 
okupanta jeździłam do Rypina do członka o pseudimimie Dąb.
Osobnik ten pracował w lokalu. Dalej przerzuty ściganych lub \ 
uciekinierów których dostarczał Doktor' Wiwatowski ze szpitala 
Brodnickiego i inne placówki. Zaopatrzeni zostali w dokumenty.
Jeżeli było potrzebne to ubranie i żywność. Nocowali u mnie na spichrzu 
w pralni , lub zamaskowanym pokoju z oknem na dach by w razie  ̂
rewizji przedostać się na inną posesję. Punkty z Kleiderkarte na odzież 
dostarczała pani"DługosBowa z Radoszek , która pracowała w Gminie.
Za te ęunkty otrzymałam potrzebną garderobę^Jctćrą mi dostarczyła 
pani Górecka. Pan Czajkowski kolejarz z Niskiego Bródna dawał 
mundury kolejarskie.Dużo byłych podoficerów między innymi Ignacy 

■Skowroński nie chcąc przyjąć III grupę, zaopatrzeni zostali w odpowiednie 
dokumenty. Przekazywano jednych do Bieżunia do Pana Czepka , który 
Ich dalej przekazywał. y'
Innych przekazywano do stacji Wkra do Pana Zawadzkiego, który Ich 
przekazywał leśniczemu w Pomiechówku. Ten przewiózł Ich nocą łódką 
przez Narew na drugą stronę.
Zaopatrzenie w żywnmść rodziny , których członkowie się ukrywali, 
między innymi^rodzina Szatkowskich, w której ukrywał./się mąż i dwóch 
synów. Żywność dostarczyli: Mąsło: -Pan Lula z Mleczarni Krusfcyny, 

mięso - PanowievŁęgowski iGóralski, mleko - PanvKufel.
W mundurze kolejarskim przybył z Warszawy dowódca o pseudonimie Pala 
do Doktora Wiwatowskiego skąd pilotowany został do nas , ulokowano Jego 
na tydzień czasu u Pani Szmidtowej.Na Okręg Pomorski był dowódcw
o pseudonomie Grom ,jego zastępcą dowódca pod pseudonomiem Stanisław 
a później' Wicher. Komendantem na powiat Brodnicy był mój ś.p. mąż
o pseudonimie Bach. Naszego syna , który urodził się w 1923r., 
ukrywaliśmy w Słupie pow. Grudządz pod nazwiskiem Prańciszek Szulc, 
gdzie pracował jako robotnik rolny , by w razie wpadki nienarazić 
jego życia. ... ;; ^
Z urzędu ziemskiego tzw. " SS Bodenamt " dostarczano mi wiadomości , że 1 
ten , lub ów będzie wysiedlony z gospodarstwa. Tę wiadomość przekazywała!) 
dalej rodzinie przez zaufanych ludzi.

W/w podane fakty są częścią działalności łączniczki od 1940 roku
o pseudinimie Róża do dnia wyzwolenia.
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Żołnierze Armii Krajowej byli kominiarzamLTajna radiostacja w kościele. Anonimowe 
donosy Polaków. Broń ukryta na cmentarzu.

Pierwsze komórki ZWZ 
w Dobrzyniu i w okolicznych 
miejscowościach Płonne i So
kołowo powstały w 1940 roku.
Założyli je członkowie Komen
dy Okręgu Pomorze kpt. Józef 
Gruss, ps. „Stanisław” -  Szef Od
działu II (Wywiad), por. Gustaw 

- Ignacy Olszewski, ps. „Gracjan”
-  Szef Oddziału V (Łączność),
Józef Olszewski, „Andrzej”. Na
stępnie pojawili się por. Henryk 
Griitzmacher, ps. „Michał” -  Szef 
Oddziału V i Komendant Pod- 
okręgu Północnego (Morskie
go) oraz kpt. Józef Chyliński, ps. Mapa pochodzi z 1944 roku i znajdują się na niej autentyczne notatki dowódcy 
„Wicher” -  Szef Sztabu Komendy inspektoratu Brodnica T. Fiutowskiego. Mapa pochodzi ze zbiorów Fundacji „Ar- 
Okręgu. Założyli w mieście stałą chiwum Muzeum Pomorskie Armii krajowej i Wojskowej Służby Polek” w Toruniu, 
kwaterę i punkt kontaktowy dla
oficerów sztabu Komendy Okrę- wo, Płonne, Sokołowo. W  krótkim ściowej (DVL), w ten sposób został
gu. Mieściła się ona w mieszkaniu czasie zorganizowano kwatery Bauerfiihrerem na rejon dobrzyń-
Lucjana, ps. „As”, „Czarny” i He- konspiracyjne i punkty kontakto- ski. Dzięki temu ich działalność
leny, ps. „Halszka” Żołobiriskich We bezpośrednio zastrzeżone dla konspiracyjna nie wzbudzała zain-
przy ulicy Kościelnej 16 (w czasie j. Chylińskiego m.in. w Golubiu, teresowania władz okupacyjnych,
okupacji Lindenstrasse), obecnie Dobrzynia n/Drwęcą oraz Biał- W domu przy ulicy Kościel-
Kościuszki. kowie. Dodatkowo L. Żołobiński nej toczyła się główna działalność

Lucjan Żołobiński został i T. Spodniewski byli łącznikami ZWZ-AK. Mieszkała tu, oprócz
zaprzysiężony do ZWZ wiosną i kurierami będącymi w dyspo- Żołobińskich, także rodzina Dzię-
1940 roku przez ppor. rez. Edwar- zyCji Sztabu Komendy Okręgu gielewskich, która cała należała do 
da Dołkowskiego, mieszkającego Pomorze na trasach do Brodnicy, konspiracja (Kazimierz i Jadwiga 
w miejscowości Grudza (pow. lip- Toriinia i Bydgoszczy. oraz ich dzieci: Krystyna, Adam 
nowski) nieopodal Dobrzynia n / W miejscowości Białkowo nie- i Stanisław). K. Dzięgielewski, ps. 
Drwęcą. Zorganizował on z pole- opo&al Dobrzynia, w majątku pań- „Żywy” zastępca komendanta pła
cenia J. Chylińskiego na początku stwa Kitzmann, założona została z cówki AK w Dobrzyniu, w 1942
1941 roku w powiecie rypińskim, inicjatywy Żołobińskiego kolejna roku przyjął przysięgę konspira- 
specjalną komórkę łączności komórka ZWZ-AK. Przyjęła ona cyjńą nowych mieszkańców tego 
i kwaterunku związanej z od- konspiracyjną nazwę „Łomianki” i domu, mianowicie Mieczysławy, 
działem łączności konspiracyjnej „Karmazyny”. Zofia Kitzmann, ps. ps. „Ciocia Mięcia” i Haliny, ps. 
Sztabu Komendy Okręgu Pomo- „Wanda”, „Łomiańska” prowadziła „Hala” Wróblewskich.
rze. kwaterę przerzutową dla członków Bardzo ważny był także na-

Członkowie komórki byli sztabu Komendy Okręgu Pomorze słuch radiowy. Pierwszą tajną
zatrudnieni jako wiejscy komi- była również referentką Wojskowej radiostację w Dobrzyniu umiesz-
niarze, pracujący od 1942 roku Służby Kobiet na Obwód Rypin, czono w wieży miejscowego ko-
w zakładzie Niemca -  Teodora Natomiast jej mąż Zdzisław, ps. ścioła. Brał w tym udział Włady-
Schneidera. Dzięki temu mieli „Rola”, „Drwęcki”, „Łomiański”, z sław Śmigielski. Punkt ten istniał
możliwość bez problemowego po- polecenia Szefa Sztabu Komendy do 1941 roku, kiedy to radiostacje
ruszania się po terenie powiatu, Okręgu podpisał wniosek o przy- przeniesiono do mieszkania Dzię-
a w szczególności gmin: Chrostko- jęcie niemieckiej listy narodowo- gielewskich przy ulicy Kościuszki

Kreis Strasburg/ Westpr.
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16. Nasłuchem zajmował się tam 
Kazimierz Dzięgielewski

Do WSK należała także Jani
na Sobczak, ps. „Janka”, która pra
cowała w magistracie połączonych 
miast. Dostarczała Janowi Graj- 
kowskiemu karty żywnościowe, 
podróżne oraz odzieżowe, a także 
przepustki umożliwiające prze
kraczanie Drwęcy i dokumenty 
meldunkowe. Zajmowała się tak
że niszczeniem anonimowych 
donosów przychodzących na Po
laków. Uratowała życie rodzinie 
żydowskiej -  Halinie i Stefanowi 
Prumom. J. Cyrklaff przekazywa
ła tajne meldunki ukrywając je 
w kostkach masła.

W  mieszkaniu państwa Dzię- 
gielewskich odbywały się szkolenia 
wojskowe dla męskich członków 
AK, które prowadził K. Dzięgie
lewski i Z. Ląngowski. Przeszkole
ni zostali m.in. Stanisław i Adam 
Dzięgielewscy, Roman Ląngowski 
i Stanisław Suszyński. Placówka w 
Dobrzyniu posiadała także pewną 
ilość broni, która była ukryta na 
.miejscowym cmentarzu, a także 
na kwaterach prywatnych.

Działalność Rejonu AK w 
Dobrzyniu n/Drwęcą polegała 
na sprawnym działaniu punktów 
i skrzynek kontaktowych oraz 
kwater konspiracyjnych. Jednym 
z ważniejszych kurierów, którzy 
przenosili meldunki do Rypina 
był Stanisław Suszyński, ps. „Ju
nior”, siostrzeniec L. Żołobińskie- 
go. Zajmował się on także „pilo
towaniem” członków Komendy

Okręgu na poszczególne kwatery 
w Obwodzie „Borowiki”.

Głównym celem było przy
gotowanie i przeprowadzanie w 
nadarzającej się okazji powszech
nego powstania. Poszczególnym 
okręgom, rejonom i placówkom 
wyznaczono indywidualne za
dania. Według rozkazu z lipca 
1944 wydanego przez Komendę 
Okręgu Pomorze, Rejon AK w 
Dobrzyniu miał zająć się opano
waniem miast Golubia i Dobrzy
nia. Następnie nawiązać łączność 
bojową z komendą okręgu oraz 
sąsiednimi obwodami. Po opa
nowaniu wyznaczonych terenów 
oddziały powstańcze miały zgru
pować się w lasach w okolicach 
Wrock. Plany te nie zostały zre
alizowane ze względu brak do
statecznej liczby żołnierzy AK na 
tym obszarze oraz szybkim opa
nowaniem terenu przez Armię 
Czerwoną w wyniku ofensywy 
styczniowej 1945 roku.

Wyzwolenie było tragiczne 
dla członków AK, gdyż część z 
nich została aresztowana przez 
NKWD i zesłana wgłąb Rosji.

Szymon Wiśniewski
Tekst artykułu powstał na 

podstawie kilku opracowań, m.in.: 
M. Krajewski, W  cieniu wojny i 
okupacji. Ziemia Dobrzyńska w 
latach 1939-1945, Rypin 1995; T. 
Jaszowski, Okręg Pomorski Armii 
Krajowej Podokręg Południowo- 
Wschodni, Toruń 1996; E. Zawac- 
ka, Szkice z dziejów Wojskowej 
Służby Kobiet, Toruń 1992.
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'WRÓBLEWSKA WALERIA Z D# LAMPARSKA PSąROŻA 
iir. 19o1 w Brodnicy
Jeździła jako kurierka Wichra (ppłk.Józef Chyliński) do Grudziądza 
do Neumanna na ul.Lipnwgj i do Torunia do Marii Canty-Bury. 
Zaprzysiężona przez Darninę (Wł.Zieleniewska).
Łączniczka obwodu Brodnica i kurierka ansp.Brodnica do Torunia, 
Grudziądza i Rypina.
W jej mieszkaniu oabywały się odprawy,przerzuty zbiegłych jeńców
i osób zagrożonych do GG.
Kwaterował u niej Fala (mjr.Er.Trojanowski).
Zmarła w 1983r

T:. Antoszewski,Wróblewska W.Jagielska I.
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WRÓBLEWSKA Yl ps."RóŻa" AK
*- « •

W okresie VII.i943-XlI.i944r jej mieszkanie w 
Brodnicy przewidziane było na miejsce odpraw 
oficerów Sztabu Okręgu, podobnie jak mieszkania: 
Wrońskiej pa,"Krawcowa”, Bizanowej ps."Stanisła- 
wa", Cybulskiej ps."Ada". Szefem grupy obserwacyj
nej chroniącej te odprawy była Leokadia Zakrzewska 
ps ."Chryzantema". Jednym z członków był Jan 
E .Zakrzewski ps."Smyk".
Mieszkanie to stanowiło punkt kontaktowy.

T.: Zakrzewski Jan Edmund, Insp. Brodnica, 1/7, 
l i .

MGr 199 4
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Wróblewski BRODNICA
AK

Maria Stemplewska ps ."Faszyna" oraz Kamińska 
ps."Kalina" nie wiedzą nic o Wróblewskim i 
piastowanej przez niego funkcji w AK.

T . : Stemplewaka-Ostrowska Hania, Insp. Brodnica, 
K-4 15, I, i/3v.

MGr'9 4
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