
1



SPIS ZAWARTOŚCI 
TECZKI

g & n u ..........................

. (A .3 .̂. to .•$. ...

I./l. Relacja Jc „ /S

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatorab  Q <3 ^  ~ 2
>/ #

I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora fo,  ̂ - i  3

II. Materiały uzupełniające relację j{, 3. <, A

III./l. Materiały dotyczące rodziny relatora —.

III./2. Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. -—

III./3. Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji ( 1939-1945) —

III./4. Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 *—•

III./5. Inne

IV. Korespondencja

1). typowi/... .... Jt., l ...

S) • ■ ................. 3....

4) &. Pi P.bjjfoĄ.i................. h. i

V. Nazwiskowe karty informacyjne A %

VI. Fotografie o L c ą X

2



3



arch iw u m  y ń
Elżbiety

po-- bs
Relacja uczestniczki walk o niepodległość

a/ - o sobie

I . Dane osobiste
ad 1/ LEOKADIA ZOFIA ZAKRZEWSKA
ad 2/ ur. 11.XII.1915 BOTTROP /Niem.Rep.Federalna/
ad 3/ Eeofil, Maria z d. Bukowska
ad 4/ kupieckie, rodzice właściciele sklepu
ad 5/ średnie,zawód wyuczony - kupiec,wykonywany - prac.handlu
ad 6/ obecny adres: Bydgoszcz ul.Czerwonej Armii 14 m.5 

nr. tel. 22-42-46

II. Okres^rzedwo jenny_do_l_.IX_.1939
ad 1/ Po ukończeniu szkoły średniej pracowałam u rodziców 

w sklepie.
Dwa tygodnie przed wybuchem II wojny światowej zostałam 
powołana do pracy społecznie w Urzędzie Pocztowym w 
Brodnicy pełniąc dyżur przy telefonach, 

ad 2/ Odbyłam przygotowanie do obrony kraju w okresie powołania 
mnie do pracy w Urzędzie Pocztowym w Brodnicy.

III. 0kres_okugac1ii_do_maja_194^
f i y' ' \Jj \y( ad 1/ Od stycznia 1940 r. pracowałam wraz z siostrą w firmie 

Paul Hintz Yerdunklungbetrieb w Brodnicy jako pracownik 
fizyczny do dnia 30.IX.1941.
Od 1.XI.1941 r. skierowano mnie do pracy w Krie^steił- 
nehmerbetrieb Ratz-Drogerii jako ekspedientkę ze względu 
na znajomość języka niemieckiego, gdzie pracowałam 
do dnia 30.X.1943 r.
Następnie skierowano mnie do pracy od 1.XI.1943 do 

“ sklepu spożywczego f-my Jażdżewska /Volł§łeutsch/ gdzie 
pracowałam do końca okupacji, 

ad 2/ Wstąpiłam do konspiracyjnej komórki A.K. w Brodnicy 
w 1941 r. /miesiąca nie pamiętam/.
Wprowadzającą była siostra Maria Lidia pseudonim 
"Orchidea" oraz p. Jarzembowski. 

ad 3/ Kryptonimu komórki nie pamiętam. Zadaniem moim było
przenoszenie przekazywanych mi materiałów przez siostrę 
Lid^ę ,które odnosiłsuja pod wskazane adresy a więc między 
innymi do p.Jarzembowskiego,Cybulskiej i Zieleniewskich.
Trzy razy w roku 1944 wyjechałam do Golubia w celu

4



-  2 -
h

przekazania zleceń i równoszesnymfe zawiadomieniu 
jednej z członkiń pracującej w mleczami /nazwiska 
nie pamiętam/ o obowiązkowym przybyciu na zebranie 
komórki, o ile pamiętam składała się z 20 osób w tym 
grupa 11 - 13 aresztowanych.

M/t, Przełożonym komórki był p.Fr. Jarzembowski do którego 
najwięcej przenosiłam i odbierałam materiały dla

Vsiostry,która dalej nimi kierowała.
Nazwiska znanych mi koleżanek-uczestniczek jak również 
dwóch mężczyzn pracujących w komórce podałam w relacji
o siostrze. Pełniłam pracę w komórce o charakterze - 
łączniczki.

ad 4-/ Leokadia Zofia,pseudonim "Chyryzantema". Przebieg
służby od 194-1 r. do końca okupacji.Funkcja - łączniczka 
Udział w akcjach razem z siostrą oraz innymi osobami z 

' komórki jak siostry Zieleniewskie,Ada Cybulska.
Szczegóły omówione w relacji o siostrze - patrz od 4/
Z polecenia siostry w II połowie 194-4- r. dwukrotnie 
przenosiłam broń krótką otrzymaną od p.Jarzembowskiego 
na umówione miejsce,było to skrzyżowanie w lesie 
Tivola koło Brodnicy,skąd odbierał oczekujący mnie' 
mężczyzna na rowerze, /nazwiska nie znam/' przy przejść! 
koło niego zwrócił się do mnie hasłem "Chryzantema" 
na to hasła miałam polecenie oddać broń.
Odznaczenia nie miałam, 

ad 5/ nie dotyczy mojej osoby
IV. Okres powojenny

ad 1/i 2/ Po wyZwoleniu prowadziłam własny sklep cukierniczy 
w Brodnicy do czerwca 1952.
Od sierpnia 1952 do września 1953 pracowałam jako 
ekspedientka w C.P.L.i A.
Od marca 1954- do 30.VI. 76 pracpwałam w "Społem" 
jako kierowniczek sklepu.
W lipcu 1976 przeszłam na emeryturę a obecnie pracuję 
na pół etatu w W.P.H.W. jako ekspedientka.
Za mąż nie wyszłam.

5



Dokumentacją
ad 1/ Fotografię moją dołączam do relacji jako dar, 

oraz kennkartę udostępniam w celu zrobienia 
odpisu lub fotokopii w' razie potrzeby, 

ad 2/ Nie mogę nic dodać,ponieważ nazwiska wymieniłam 
w relacji o siostrze.

jeszcze gurierka "Ewa" o której p.Docent wspomniała 
w rozmowie telefonicznej z bratem.
Wyż.wym. miała stały kontakt z nami w związku z 
tym może zachowało się coś więcej w jej pamięci.

ad 3/ nie dotyczy mojej osoby.
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doi t relacji z działalności ktnp iracyjnej w okrenie od wraeśnia l-'/H do ct.cznia 1 •/* '-j w &./• a następnie AK

iV rokai 1339 tai.an zfk bil L zorana do H»..; Vca Pi \ysp: nobioni a 
>j jakowego Kobiet PWić i skierowana do oi> .jłur;i 'wojskowej centrali 
telofonjo.nej#w zb.l rnicy ^oaorowani ato ’bi orałam meldunki z 
równych nocterunków >owiatu o przelocie samolotów nleni .okich, 

no- fezem zoraną no z ianę pracowała Krystyna Kozłowska późniejsza 
Kurierka .iztabu Jns » :3rodn i ckiopo po*"^eL;noIio” ^

^ Qi ..o wrześniu ł' ̂ 1 zon tal om zwerbowana przez siostrę I’p.rlę -idig 
ps*"Orcliidca-ł -ma” <lo pracy konsporacyjnoj#

grudni a 19^1 zostałam zmrzysiężona przez dowódcę łączności 
/{̂ / Insp*Brodni ckie* ;o ppor.Fianciszka Jarsę bov:s'.io.,;o pa#"bluszcz" 

i nrzydztelona do if.cz- ości miedzy Okręgiem t o ■> rekin a lnsp* 
Brodnica •Nadano ri pseudonim "Curyzantcma." •

1H&/ Ctrzymy/załam od łączniczki okr̂ ftu Treny ó i^ielsrtoj^m." wa”
/ViCpoczty 1 informacjo,którą przenosiłam do T’ O O T « v : u ’} * 7j Q iJ (.IX i) OV# G** 

ki jfjo |>G»ftBluo: c ,f# C z o n t; o 11 i v;o ź ć tyęrh *' nta*;’ V6w była od dwócli
VH6n/ do trz. ch razy w tyfodni ufrówni eft Wandzie Cybulskiej pa*” 'da” fb \/ ipraokmzy .nłnn ofcrwy \yu;*łV* ** nl* od p* •ft£lvCLtT•

Pracuj; c w Ktfio^stdilnohmerbetri ob Mł-adsdroj ;er1i” wraz z bratem
! / Janem ps*” . myk” f kd;ó2 y był ma ;azynterem. w tej i 3 r> na polecenie
|^6Voiosti-y '/arii Lidii paVOrchidea—Roma” by*© organizowani o środków

opatrunkowych,o102oi #medyKamant ów oraz drobnych na.’v r-dsi
chirurgicznych we fir-do w 1 tÓ2-e;j pracorał i:‘.ny* /Jazysfkio zdobyte
towary 1 ochodziły p-.: rzez uszczuplenie przydziałów urzędowych
dla czpitala i i*62;n’/ch rrycModni,

IL I < _  \ /
0v \owary znajdujące s ię  na fakturze były przez brata Jana •myi-.** 

zmniejszana przy wy'r*vaaiu a ponost*m.1 >i'o rórnico pizurzucene 
były na potrzeby or ;arii zacji#  
i trowca pobieraj cy te  l;o;ary był ornco m i!< v ■ ęz: ta la . fe-wiato- 

Jan JCaliniecki ps*,,[.redykM# Ozęóć pazoatawlonych to;v-irów w 
mr\;azynio vdocz,.or.,m o ’b} orał i  v.^a;oził kra-et!rą p *f;otov;ta do !k>rów

* 'i ".c.iioln)ctch oraz v-*si |̂ >;<.r»vdo«.?of jdKio zmłjdo ’a ł  •£ 
s' w n°«;<oJaj?st.vie rodzi a ów ]> ie l, ^TLtarki s z p ita la  po*” 'zr.y ny m ia ł” 

)H^/ ^tanisławy '^ckteJ'.
Tnkjle pa-z-.-Tzety r*o:'.nn <1o'-:̂ ny...-ić z^ni-t^sznj a to -.••r niezrjodny
z i .1 o?j^ f -i-l‘.nyt~'r>'j.y. -̂o v̂ 42 t a z Jtoloi of?bioroł vd kierowcy 

"Medyk” -  J>r ^ s .”Kozit
W ten ;'p.>''ói» zan,y' a k o oi-j;aniSowauia 1" ów na p. i-rzeb
or ani z wi.i.i. na i.'yaadt?’T '\l'e,jł ł,I5u2*z .*'#
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\ ^ wielokrotnie w nagłyc przypadkach organizowałam z bratem Janem 
po. ".'myk" specjalne paczki z medykamentami, których odbiorcą 
był ■ ierowca samochodu ciężarowego ,7łodarek Czesław ps."Józef" 
dowódca grupy ochrony oficerów sztabu o.!'rygu.
3ylam również dowódcą grupy zaufanej mi odzieży,której zlecano 
obserwację miasta i -obiektów zajmowanych przez okupanta.
/Informacje te by.y potrzeone organizacji. ^
3.stycznia 1 cA j r gestapo aresztowało si -strę Marię jidię ps* 
"Crchidea-homa" o jej aresztowaniu powiadomił brata Jana 'fcs.^myk* 
jeden z jej współpracowników,ba at z kolei mnie i i\ zem opuściliśmy 
firmę jicickając na uioś K/iski© Bródno do znaj o -oj rodziny 

^  Czajkows fach, dzie przeczekaliśmy 1 ilk • dni a zbliżający się 
i ront spowodował ewakuację niemejw z r:i st- .
i o wejściu rosjan wróciłam z bratem do dom* i ov;î do' ienie 
brata i ucieczka nasza po aresztcwniu siostry Lidii uratowała 
nas przed aresztowaniem,bowiem grupa 13 osób która została 
aresztowana została wywieziona z więzienia powiatowego w środnicy 
do więzienia woj.w *Byl.pr. czy a następnie dołączona do dużej 
grupy więźniów i wywieziona w nieznanym kierun u. Nikt z tej 
grupy do dziś nie wióci^.
w okresie powojennym wst^niłam do PóL będąc człon iem w latach 
lS4>-47 do momentu rozwiązana.a Pol.*-.' tym okresie byłam kilka
krotnie zatrzymana i przesłuchiwana przez urz;..d bez ieczoństwa
szczególnie w okresie przed pierwszymi wyborami.
i.»iostra Lidia ps."< rchidea-f oma" zamordowana w styczniu 194-5 
przez gestapo i odznaczona medalem wojsko poraź pierwszy,drugi, 
trzeci i czwarty pośmiertnie nr.leg. 1 z dnia 1;>. 8.194-8 
nadana przez Londyn oraz ; rzyżem A.’ • nr*le[-.1? 998 z dnia 
ą.7.1978 nadana przez Jondyn*
również i ja ps.”Chryzantema" zostałam odznaczona Krzyżem A*K. 
nr.leg.18999 z dnia 4*7«1978 przez Londyn i Cdznoką Pamiątkową 
ckręgu iomorsiiego AK nr.leg.4-5 z dnia 11*XI*1986 r. 
wzmianki o mojej działalności jok i reszty rodziny znajdują 
się w książce "ózkice brodnickie" wydań.- w 1988 pry oz ‘iow. 
Miłośników i,ie .ii f. icśa ows' ie j oiaz .ruńs ie owarzystwo 
) ultury na sir nacu L 3,202 ,-20^,220,221 i J18 potwierdzające 
działalność naszej rodziny.

J
Leokadia Zoli" Zakrzewska 

; p.s. "Chryzantema"
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Dane o uczestnictwie w konspiracji Leokadii Zofii Zakrzewskiej ps. "Chryzantema”
Urodziłam się 11.XII.1913 roku w Bottropie /Niemcy/ jako córka 
Teofila i Marii z d.Bukowska.
W roku 1922 rozpoczęłam naukę w szkole podstawowej Volkssciiule 
w Botropie. Ukończyłam tam pierwszą klasę.
W roku 1*923 rodzice reemigrowali spowrotem do kraju. Po przyjeździe 
w roku. 1924 rozpoczęłam naukę w szkole podstawowej w Brodnicy, 
którą ukończyłam w 1931 roku. W tym samym roku szkolnym roz - 
poczęłam.dalszą naukę w Szkole Wydziałowej w Brodnicy, gdzie 
ukończyłam trzy klasy w roku 193^ zas czwartą klasę ukończyłam 
w Grudziądzu a w roku 1935 przystąpiłam do matury.
Po ukonezeniu szkoły rozpoczęłam pracować w sklepie y. rodziców 
do 1939 roku.
W roku 1939 zostaiam zmobilizowana do huwca przysposobienia wojskowego kobiet /P.W.K./ i przeinaczona do obsługi6wojskowej 
centrali telefonicznej w Brodnicy, gdzie pełniłam służbę 
telefonistki w zoiornicy dozorowania.
Odbierałam meldunki z różnych posterunków powiatu o przelocie 
samolotów nieprzyjaciela. Razem ze mną pracowała na zmianę 
Krystyna Kozłowska ps."Magnolia"
Pod koniec roku 1940 zostałam zwerbowana przez siostrę Lidię 
ps. "Orchidea-Roma" do Z*W.Z.
W roku 1941 dokładnej daty nieprzypominam sooie zostałam 
zaprzysiężona przez szefa łączności Inspektoratu Brodnica 
ppor. Franciszka Jarzębowskiego ps. "Bluszcz" - otrzyma.ar. 
pseudonim "Chryzantema".
Powierzono mi funkcję łączniczki komendy obwodu Brodnica i
funkcją tą pełniłam do stycznia 1945 roku.
W momencie aresztowania siostry Lidii psV0rchidea-Soma" przez 
gestapo w dniu 3•stycznia 1945 roku na terenie zakładu pracy 
Verdunklungsbetrieb brat mój pracował razem ze mną w tym samym 
zakładzie i otrzymał telefon od jednego ze współpracowników 
siostry i powiadomił o aresztowaniu siostry. Ja wraz z bratem 
zdawaliśmy sooie sprawę o niebezpiecznej sytuacji i natychmiast 
opuściłam wraz z bratem Janem ps„"Smyk" stanowisko pracy uciekając 
na wieś Niskie Brodno do znajornych,którzy byli również członkami A.Ko Józefa i wandy Czajkowskich, gdzie przeczekaliśmy kilka nni 
do czasu ewakuowania się niemców z miasta.
Gdy zbliżał się front walk do granic miasta i wejścia rosjan 
do Brodnicy wróciłam wraz z bratem do domu.
Wspomniany telefon i ucieczka na te kilka dni uratowała moje życie i brata.
Natomiast grupa aresztowanych 13 osób została wywieziona do 
Bydgoszczy do więzienia przy W.Jagiellońskich.
W styczniu 1945 roku kiedy front zbliżał się do Bydgoszczy 
niemcy wywieźli 500 osobową grupę więźniów w tym siostrę moją 
do bydgoskiego więzienia. Po kilku dniach pobytu w więzieniu " 
bydgoskim wywieziono ich w nieznanym kierunku i nikt z tej grupy 
nie wrócił.
Po v.ojnie wstąpiłam do P.S.L. będąc członkiem w latach 1945-46 
do momentu rozwiązania P.S.L. po ucieczce St.;,!ikołajcź̂ ca* 
powstało Z.S.L. do krórego deklaracji nie podpisałam.,

y
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W tym okresie byłam kilkarotnie zatrzymywana i przesłuchiwana 
przez urząd bezpieczeństwa, szczagólnie przed pierwszymi 
wy b or ami.
W lutym 194-7 roku rozpoczęłam działalność handlową na własny 
rachunek otwierając własny sklep branży cukierniczej 
w Brodnicy przy ul. Kościuszki 6 do 1953 roku,
W maju 1955 roku przeniosłam się do Bydgoszczy i rozpoczęłam 
pracę w Społem jako kiero.wnik sklepu, gdzie pracowałam do 
kwietnia 1976. Następnie przeszłam na emeryturę
W okresie mojej pracy konspiracyjnej współpracowałam z następującymi osobami:
1. siostrą Lidią ps»"Orchidea-Roma"
2. Władysława Zieleniewska ps."Darnina"
5* dr Nikodem Adwatowski ps*. "Kazik"
4. Wanda Cybulska ps. "Ada" , . .
5. Franciszek Jarzębowski ps."Bluszcz"
6. Irena Jagielską-Nowak ps."Ewa"

Leokadia Zofia Zakrzewska ps. "Chryzantema" *

€
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L.dz*

Z a ś w i a d c z e n i ©  nr 74/92

Fundacja."Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" w Toruniu 
zaświadcza niniejszym, że w zbiorach Archiwum figuruje Ja
ko kołnierz Armii Krajowej Leokadia Sofia Zakrzewska /tecz
ka nr K-456/Pom* Obwód Brodnica/.

Leokadia Zofia Zakrzewska, urodzona 11*12.1915 r. w 
Bottrop w Niemczech, obeonie zamieszkała w Byd^soszczy, 
ul. Armii Czerwonej 14 m 5 została zaprzysiężona H I941r. 
/bliższa data nie znana/ przez szefa łąozności inspektora
tu Brodnica, Franciszka Jarzembowskiego ps* "Bluszcz". 
Otrzymała ps. "Chryzantema". Pełniła funkcję łączniczki 
Komendy obwodu Brodnica do czasu likwidacji AK v stycz
niu 1945r.

Przewodnicząca Hśdy Fundacji

Boc.dr hab.Blżbieta Zawacka

Wzmianki o działalnośoi wojennej L.Z. Zakrzewskiej1"Szkice ^  
Brodnickie", Brodnica - Toruń 198BJ art. B.Zawackiej 
"Brodniczanki w konspiracji wojskowej lat 1939-1945"* 
str.183 i 204.
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r  POMOC Y SWMJ^NSJ 
"From im ń Ż ycia"' 

tsi, Łomżyńska 64 
m 4 m  B Y D G O S Z C Z  

092659804
Bydgoszcz, dnia 05.01.2004r.

)
ZAŚWIADCZENIE

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej ,,Promień Życia” ul. Łomżyńska 54 w 
Bydgoszczy zaświadcza, że Pani Zakrzewska Leokadia Zofia urodzona 
11.12.1915 r. w Bottrop -  Niemcy przyjęta została do DPS w dniu 26.04.2000r., 
natomiast zmarła w dniu 19.12.2003r.
Zaświadczenie wydaje się na prośbę brata zmarłej Pana Jana Zakrzewskiego.
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Zakrzewska Leokadia Zofia ps. „Chryzante
ma” (1915-2003), łączniczka Insp. ZWZ-AK 
Brodnica, członkini sekcji łączności, opieki 
WSK Insp. AK Brodnica.

Urodzona 11 XII 1915 w Bottrop (Westfalia
-  Niemcy), córka Teofila i Marii z d. Bukow
skiej. Ojciec, rolnik z Dużego Leżna pow. brod
nicki, a potem emigrant -  górnik, wrócił do 
Polski w 1923 w obawie przed zniemczeniem 
dzieci. Do 1939 rodzina prowadziła w Brodnicy 
sklep spożywczy-delikatesowy. W 1922 ukoń
czyła kl. I Volkschule w Niemczech. W 1924 
rozpoczęła naukę w szkole powszechnej w Bro
dnicy. Po jej ukońcżeniu w 1931 kontynuowała 
naukę w szkole wydziałowej w Brodnicy, jed
nak kl. IV ukończyła w Grudziądzu w 1934, a w 1935 przystąpiła do matury. Po 
ukończeniu szkoły, aż do wybuchu II wojny światowej, pracowała w sklepie 
rodziców w Brodnicy przy ul. Kościuszki 6. W sierpniu 1939 ukończyła kurs 
organizowany przez PWK, przypuszczalnie w zakresie łączności.

Zmobilizowana w sierpniu 1939 i skierowana do Zbiornicy Dozorowania 
odbierała meldunki o przelocie nieprzyjacielskich samolotów z posterunków 
dozorowania rozmieszczonych w różnych miejscach powiatu. Jej zmienniczką 
była Krystyna Kozłowska. W styczniu 1940 skierowana przez Arbeitsamt, pra
cowała fizycznie w firmie Paula Hinza zaciemniającej okna. Ze względu na 
znajomość j. niemieckiego, od 1 XI 1941 do 1945, była ekspedientką najpierw 
w sklepie dużej niemieckiej firmy drogeryjnej (do 30 X 1943), potem w sklepie 
spożywczym. Do konspiracji wprowadziła ją  Maria Lidia Zakrzewska (siostra) 
ps. „Orchidea”, wtedy łączniczka Franciszka Jarzębowskiego ps. „Bluszcz”, 
szefa łączności Insp. ZWZ Brodnica. Zaprzysiężona przez F. Jarzębowskiego 
15 XII 1941, jako „Chryzantema” objęła funkcję łączniczki. Pełniła ją  w latach 
1941-1945 na terenie Insp. na linii Insp. Brodnica -  KO Pomorze, potem też 
w ramach utworzonego Referatu WSK. W firmie Paula Hinza znajdowała się jej 
skrzynka kontaktowa. Dwa-trzy razy w tygodniu odbierała pocztę konspiracyjną 
od przybywającej do Brodnicy kurierki KO Ireny Jagielskiej ps. „Ewa” i in. 
Dostarczała ją  F. Jarzębowskiemu, Władysławie Zieleniewskiej ps. „Darnina”, 
Wandzie Cybulskiej ps. „Ada”, od 1943 kierowniczce sekcji łączności WSK, 
także zastępczyni „Bluszcza”. Obsługiwała też skrzynkę pocztową w Golubiu 
u Jadwigi Cyrklaf ps. „Tekla”, funkcjonującą dla sztabu Insp. Brodnica. Najbli
żej jednak współpracowała z M. Zakrzewską, zastępczynią „Darniny” referentki 
WSK, także kierowniczką sekcji opieki krypt. „Opus”. Wykorzystując pracę 
w drogerii, nielegalnie zdobywała środki opatrunkowe, leki, drobne narzędzia 
chirurgiczne. Współdziałał z nią Jan Zakrzewski ps. „Smyk”, magazynier fałszu
jący faktury. Przygotowane przez nią paczki odbierał m.in. Jan Kaliniecki ps. 
„Medyk” (kierowca Szpitala Powiatowego w Brodnicy). Przekazywane były m.in.
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do partyzantki w Borach Tucholskich, magazynu zlokalizowanego na terenie go
spodarstwa rodziców pielęgniarki Stanisławy Bekter ps. „Czarny Anioł” dla po
trzeb szpitala polowego, mającego powstać na okres akcji „Burza”. Wielokrotnie 
leki odbierane były przez Czesława Włodarka ps. „Józef’. Na polecenie „Darni
ny” zorganizowała grupę prowadzącą obserwacje miejsc przeznaczonych 
w przyszłości na lokalizację kwater konspiracyjnych. W 1944 uczestniczyła 
w odprawach WSK Insp. AK Brodnica. Przez całą okupację organizowała i wy
syłała paczki do obozów polskich oficerów na terenie Rzeszy. Uniknęła areszto
wania podczas „wsypy pokrzydowskiej”. Zawiadomiona o aresztowaniach przez 
współpracownika zatrzymanej przez gestapo M. Zakrzewskiej ps. „Orchidea”, 
schroniła się ze „Smykiem” na Niskim Bródnie. Tam u rodziny Czajkowskich 
przebywała do ewakuacji Niemców z miasta.

Do 1955 mieszkała w Brodnicy, a potem w Bydgoszczy. W latach 1945— 
—1946 działała w PSL. W tym czasie była zatrzymywana i przesłuchiwana przez 
UBP. Od lutego 1947 do czasu przejścia na emeryturę w lipcu 1976 była zwią
zana z handlem. Początkowo prowadziła własny sklep cukierniczy przy ul. Ko
ściuszki 6 w Brodnicy, potem ekspedientka w Centrali Przemysłu Ludowo- 
Artystycznego (Cepelia) i kierowniczka sklepu „Społem”. Od 26 IV 2000 prze
bywała w Domu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, gdzie zmarła 19 X II2003. 

Odznaczona: Krzyżem Armii Krajowej.

APAK, T.: Antoszewski K., Gaca B., Jagielska L., Kozłowska K., Ronowska H., 
Zakrzewska L. Z., Zakrzewska M. L., Zakrzewski J., Wróblewska W.; Sł. konsp. 
pom..., cz. 2, s. 183; cz. 5, s. 36—37; Z a w a c k a  E., Białe płaszcze pielęgniarek, 
Nowości, Toruń 1982; t a ż e ,  Szkice WSK..., s. 303, 323, 340.

Elżbieta Skerska
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Bydgoszcz,dnia 17.IX.79 r. Ą

Szanowna Pani

Uprzejmie dziękuję za list,który sprawił mnie wiele 
zadowolenia,że po 35 latach odżyła pamięć o działalności 
młodych dziewcząt Armii Krajowej,które wówczas gotowe były 
na wszystko w walce z okupantem a większość z nich oddała 
życie za ojczyznę. Tak przynajmniej wygląda statystyka naszej 
komórki.

Powracając do pytań stawianych w liście odpowiadam 
wg. kolejności* ^

Siostra Helena nie należała do podziemia. Na pytanie 
dot: pseudonimu '^oma" nie mogę udzielić żadnej informacji, 
być może płk.Chyliński na którego się Pani powołuje miał na 
uwadze siostrę Lidię lub jest to zbieg okolic zności*' Być 
może,że istniała jeszcze jedna osoba o tym samym nazwisku 
w terenie,bo w Brodnicy napewno nie. ^

Co się tyczy byłego szefa sztabu płk.Chylińskiego 
ja rp.e znałam go osobiście z nazwiska, natomiast siostra 
Lidia miała częste z nim kontakty ei o Nim w rozmowie ze mną 
wspominała.

kJNadmieniam, że przy spotkaniach u sióstr Zieleniewskich 
zetknęłam się pierwszy raz z dwoma mężczyznami,którzy przyje
chali na to spotkanie i wówczas padł pseudonim "Wicher"•

Na drugiej schadce również u sióstr Zieleniewskich 
był ten sam osobnik,którego spotkałam przy pierwszym spotkaniu 
o pseudonimie "Wicher". Obecna była także kurierka "Ewa"
oraz por. Fiu^owski,którego dobrze znałam z przed wojny jak

/ 'J >/również jego żonę brodniczankę nazwisko panieńskie Graf*
Spotkani^te odbywały się w których ja brałam udział 

w II połowie 194-4- r. W sumie uczestniczyłam w około 5 spotka- 
niach. Ostatnie spotkanie prowadzone było przez p.Jarzembowskie- 
go. Wraz ze mną we wszystkich spotkaniach brała udział Lidia.

Jest mi wiadomo,że siostra "brała udział również i w 
innych schadzkach, gdzie ja nie uczestniczyłam.

Na zebraniach tych czytana była prasa konspiracyjna, 
dzielono się wynikami pracy organizacji,wydawano polecenia, 
instrukcje dla działalności naszej komórki t.j. polecenie 
zdobycia materiałów opatrunkowych na przerzut do lasu i 
obozów jenieckich dla aliantów w Brodnicy.Zdobywanie dla nich 
odzieży cywilnej,pomoc w zorganizowaniu ucieczki do lasu
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przerzut żywności dla aresztowanych polaków w siedzibie 
gestapo. y

Nadmieniam,że społecznie w imieniu rodziny wysyłałam 
paczki do obozu pracy w Potulicacłi conajmniej dwie w miesiącu. 
Ponadto otrzymywałam 2 kupony zezwalające na wysyłkę paczek 
do obozu oficerskiego jeńców polskich zlokalizowanego na 
terenie Rzeszy,które realizowałam przez cały okres okupacji.

Na tym zakończyłabym mó|j. list,zdaję sobię sprawę,że 
wszystkie moje informacje są niewyczerpujące jednakże po 
prawie 4-0 latach na pierwszy odzew trudno sobie ha nowo 
wszystkie szczegóły odtworzyć. Jako,że przez wiele lat po 
wojnie nie można było wspominać w naszej pracy konspiracyjnej 
w A.K. gdyż groziło to nieobliczalnymi skutkami.

Gdyby zaraz po wojnie nasz udział w walce z okupantem 
był na równi i właściwie oceniany z innymi organizacjami 
wówczas utrwaliłoby się i przechowało napewno znacznie 
więcej w mojej pamięci jak i innych uczestników a co zatym 
idzie pozostałoby wiele dokumentacji z danego okresu,co 
ułatwiło by opracowanie całości materiału.

Kończąc łączę wyrazy szacunku 
z poważaniem

Leokadie
"Chryzantema"
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BIURO FUNDACJI • 87-100 TORUŃ • UL. WIELKIE GARBARY 2 • TEL./FAX (0-56) 65-22-18( 
http://www.um.torun.pl/AK, e-mail: AK@um.torun.pl, fapak@wp.pl

K O N TO : W IE L K O P O L S K I B A N K  K R E D Y T O W Y  S A  W  T O R U N IU  NR R A C H U N K U  82 1090  1506  0 0 0 0  0 0 0 0  5 00 2  02

F  U N O2004A  C  O A
ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ 
__________ ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK_______________

liokuii. ooty

Pan
Jan E. Zakrzewski 
ul. Pucka 7 
85-712 Bydgoszcz

Szanowny Panie !

W imieniu Pani Profesor Elżbiety Zawackiej i pracowników Fundacji składam wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci Pani Leokadii Zofii Zakrzewskiej.

Także bardzo dziękuję za przesłanie dokumentów śp. „Chryzantemy”. W nr 1 
„Biuletynu” Fundacji, który ukaże się w kwietniu br. opublikujemy notę biograficzną Zmarłej. 
Obecnie przygotowuję wydanie cz.6 „Słownika biograficznego konspiracji pomorskiej 1939- 
1945”, w którym będzie biogram śp. Leokadii Zofii Zakrzewskiej ps.”Chryzantema” 
Powiadomię Pana o wydaniu „Słownika”, które nastąpi pod konie tego roku.

Będziemy zobowiązani za utrzymywanie z nami kontaktu.

Od Pani Profesor i pracowników Fundacji łączę serdeczne pozdrowienia i życzenia
zdrowia.

Z poważaniem .....
Elżbieta Skerska dokumentalistka
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Dane o uczestnictwie w konspiracji’ Leokadii Zofii Zakrzewskiej 
ps, "CHryzantema” — ---------------------------- ~
Urodziłam się ll*XII,.19ł5 roku w Bottrapie /Niemcy/ jako 
córka Teofila i Marii s d.Bukowska#
W roku 1922 rozpoczęłam naukę w szkole podstawowej — volksschule 
w Botropie /Niemcy/ ukończyłam, tam pierwszą klasę.

W roku 1923 rodzica reemigrowałi do kraju „Po przyjaździe do kraju 
w roku 1924 rozpoczęłam naukę w Szkole podstawowej w 3rodnicyf 
którą ukończyłam w 1931 rokuj
W tym samym roku szkolnym rozpoczęłam dalszą naukę w Szkole
Wydziałowej w Brodnicy, gdftle ukończyłam trsy klasy w roku 1934 
zaś czwartą klasę kończyłam w Grudziądzu w roku 1935 przystępu^ 
jąc tan do matury*
Po ukończeniu szkoły rozpoczęłam pracować w sklepie u rodziców 
do 1939 r* w Brodnicy*
W roku 1939 zostałam zmobilizowana do kufca przysposobienia 
wojskowego kobiet/P.W.K./ i przeznaczona do obsługi wojskowej 
centrali telefonicznej w Brodnicy* Pełniłam służbę telefonistki 
w zbiornicy dozorowania* Odbierałam meldunki z różnych posterunków powiatu o przelocie somolotów nieprzyjaciela. Razem ze mną pracował* 
na zmianę Krystyna Kozłowska ps,ł*Magnoliafł
Pod koniec roku 194-0 zostałam zwerbowana przez siostrę Lidię 
ps* ”Orcłiidea—Roma'5 do Z,W,Z*
W roku 1941 dokładnej daty nie przypominam sonie zostałam 
zaprzysiężona przez szefa łączności inspektoratu Brodnica 
Franciszka Jarzębowskiego ps."Bluszcz", Otrzymałam ps."Chryzantema"
Powierzono mi funkcję łączniczki komendy obwodu Brodnica i funkcję 
tą pełniłam do stycznia 194-5 £*
W momencie aresztowania siostry Lidii ps. Or ciii de- a—Roma" przez 
gestapo w dniu 3*1 *4-5 na terenie zakładu pracy, otrzymałam telefon od jej współpracowników o aresztowaniu siostry.
Natychmiast opuściłam wraz z bratem Janem ps<"Smyk" ..stanowisko 
pracy uciekając na wieś Niskie Brodno de znajomych Józefa i 
#andy Czajkowskich gdzie przeczekaliśmy kilka dni do czasu ewakuowa
nia się nie&ców z miasta*
Gdy zbliżał się front walk do granic miasta i wejścia rosjan do 
Brodnicy wróciłam wraz z bratem dc domu.
Wspomniany telefon i ucieczka na te kilka dni uratowała nam życie* 
Natomiast grupa *a?e%ewasye& aresztowanych 13 osób została wywieziona w nieznanym kierunku i niirt z tej grupy do dnia dzisiejszego nie wrócił.
Po wojnie wstąpiłam do PSL będąc członkiem w latach 1045-4-6 do 
mementa rozwiązanie PSL D o Z*S.L* deklaracji nie podpisałam.
W tym okresie byłam kilkakrotnie zatrzymana i przesłuchiwana 
przez urząd bezpieczeństwa szczególnie przed pierwszymi wyborami.
W lutym 194-7 rozpoczęłam działalność handlową na własny rachunek 
otwierając sklep cukierniczy w Brodnicy przy ul.Kościuszki 6. 
Działalność ta trwała do 1953 roku zaś vf maju 195Ś? przeniosłam się 
do Bydgoszczy i rozpoczęłam pracę w "Społem" jako kierownik sklepu
§dzie pracowałam do kwietnia 1976. Następnie przeszłam na emeryturę* d grudnia 194-0 r. skierowane mnie do prac?/ w~ charakterze ekspedien
tki do Kriegsteinehmerbetrieb nr*202 gdzie pracowałam do stycznia

3
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ARCHIWUM 1 MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ 

___________ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK___________

BIURO FUNDACJI • 87-100 TORUŃ • UL. PODMURNA 93 • TEL. (0-56) 65-22-186 
http://www.um.torun.pl/AK, e-mail: AK@um.torun.pl, fapak@wp.pl
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Toruń, 18 XII 2006 r.

Pan
Władysław Zakrzewski 

ul. Kościuszki 6 
87-300 Brodnica

Szanowny Panie !

W imieniu Pani Profesor Elżbiety Zawackiej bardzo serdecznie 
dziękuję za nieodpłatne przekazanie dla potrzeb Fundacji czterech flag, które 
wzbogacają wystawę znajdującą się w naszej Fundacji.

Z okazji zbliżających się Świąt przesyłam Panu i Rodzinie najlepsze 
ży czenia od Pani Profesor, Zarządu Fundacji i pracowników.

W załączeniu przesyłam najnowszy numer „ Biuletynu „ Fundacji 
oraz w prezencie gwiazdkowym cz. 6 „ Słownika biograficznego konspiracji 
pomorskiej 1939 - 1945 „ , którym na stronie 193 znajduje się biogram Siostry' 
Pana śp. Leokadii Zofii Zakrzewskiej.

Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku

* .....................................

mgr Elżbieta Skerska dokumentalistka

47

http://www.um.torun.pl/AK
mailto:AK@um.torun.pl
mailto:fapak@wp.pl


48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



y>frodvSccb 
A lC  f

ZAKRZEWSKA LEOKADIA ZOFIA p s ."Chryzantema" AK

Wraz z bratem Janem Zakrzewskim organizowali 
lekarstwa na przerzut do lasu na ustne polecenie 
siostry Marii Lidii Zakrzewskiej ps . Orchidea-Roma" 
w Kriegstei lnelimerbetrieb 20£ Ratz- Drogerie w 
Brodnicy, w której przez jakiś czas razem pracowali 
Materiały skradzione z fakturowanych przydziałów 
dla szpitala odbierał kierowca karetki pogotowia 
Jan Kalinowski, podpisując odbiór materiałów wg 
faktur, natomiast w rzeczywistości odbierał 
znacznie mniejsze ilości. Pozostałą część odbierał 
od Zakrzewskiego umówiony człowiek powołując się na 
"Orchideę".

T.; Zakrzewska Maria Lidia, Insp. Brodnica, k. I, 
1/3.

MGr 199 4
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ZAKRZEWSKA LEOKADIA p s ."Chryzantema" AK

Informatorka w sprawach konspiracyjnych z terenu: 
miasta Brodnicy i okolic. W lipcu i943r. otrzymała 
polecenie od d-cy grupy ochrony oficerów Sztabu 
Okręgu p s ."Józef"j aby wspólnie z Władysławą 
Zieleniewską ps,"Darnina", szefem sekcji Insp. 
Brodnica, zorganizowała grupę młodych zaufanych 
ludzi w celu obserwacji terenu miasta i zdobywania 
informacji o zachowaniu się Niemców, a szczególnie 
policji i gestapo. Obserwacje te dotyczyły ulic i 
obejść domów: Wrońskich p s ."Krawcowa", Wróblew
skiej ps."Róża", Bizanowej p s ,"Stanisława", Cybul
skiej p s ."Ada". Mieszkania te przewidziane były na 
miejsca odpraw oficerów Sztabu Okręgu. Zakrzewska 
została mianowana d-cą grupy obserwacyjnej i 
podlegała W.Zieleniewskiej jako szefowi wywiadu 
Insp. Brodnica. Członkiem grupy m.in. brat 
"Chryzantemy" Jan, E. Zakrzewski ps."Smyk".

T.: Zakrzewski Jan Edmund, Insp. Brodnica, 1/7-8, 
i 1 .

MGr 199 4
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ZAKRZEWSKA (LEO K A D IA  Z O F I A )  AK

Pracowała wraz z siostrą w Verdunkłung w Brodnicy. 
Tam znajdowała się skrzynka kontaktowa.

T.: Wróblewska Waleria, Insp. Brodnica, K-SSł, k.I, 
2 / 8 v .

HGr 199 4
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Zakrzewska Zofia pssChryzantema

Wykradała lekarstwa z przydziełow dla wojska
niem.Pracowała w opiece społecznej.Była częstoi/ ’ 
łączniczką Darniny.Brała udział w kursach sanit.K
Mieszkanie tej rodziny przy ul.Kosciuszki było»< ł*  ̂ H
stałym pkt.odpraw Rekina z Bohuszem i Bluszcem.** . K 0
Kwatera,z której korzystała wielokrotnie Ewa.1**i *U nich często nocował^Sprężyna kiedy zjawiał się 
w Brodnicy na odprawę z Rekinem.*
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Dnia 19 XII 2003 r. zm arła LEOKADIA ZOFIA ZAKRZEWSKA ps.
„Chryzantem a". Członkini Przysposobienia W ojskowego Kobiet, we 
w rześniu 1939 r. obsługiwała Zbiornicę Dozorowania w Brodnicy, od 
bierając m eldunki o przelotach niemieckich samolotów. Walczyła 
w konspiracji w  latach 1941-1945 r. Początkowo była łączniczką km dy 
Inspektoratu ZW Z-AK Brodnica, a później działała w  sekcji łączności 
i opieki WSK Insp. AK Brodnica. W ykorzystując zatrudnienie w  n ie
mieckiej firmie drogeryjnej, nielegalnie zdobyw ała leki, środki opatrun
kowe oraz drobne narzędzia chirurgiczne przeznaczone dla oddziałów  
partyzanckich i szpitala polowego na czas akcji „Burza". U trzym yw ała 
również łączność w  ram ach referatu WSK z kierow niczkam i sekcji po 
szczególnych służb kobiecych. Uniknęła aresztow ania na przełom ie 1944 
i 1945 r. podczas tzw. „w sypy pokrzydowskiej", poniew aż pow iadom iła 
ją o swoim aresztow aniu siostra Maria Lidia Zakrzewska ps. „Orchidea". 
Schroniła się u rodziny Czajkowskich w  Niskim  Bródnie k. Brodnicy. Po 
wojnie mieszkała w Bydgoszczy.

Elżbieta Skerska
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