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Kryszak Marian ps*"żyrafa" /1916-1980/ harcerz, kmdt inowrocławskiej
grupy Szarych Szeregów#
* ~ * - **' •' ■-' • ...........
'
Urodzony 28 VI 1916 r. w Harne /Westfalia/| ayr Wincentego
i Marianny z d.Walkowiak* W 1921 r* przybył uraz z rodzicami do
Inowrooławia* Tutaj w 1933 r# ukończył szkoifcę wydziałową* Przez
cały okres nauki i pracy zawodowej działał w harcerstwie* Był dru
żynowym III DH im.Stanisława Żółkiewskiego w Szkole Wydziałowej*
W 1938 r* uzyskał stopień podharomistrza kontynuując jednocześni*
harcerską służbę w I DH /pozaszkolnej/ inuks* Józefa Poniatowskie**
go • W latach 1934-1938 pracował zawodowo jako buchalter w jednej
z inowrocławskich firm*/ /W tym czasie zaprzyjaźnił się z hm* Floria
nem Marciniakiem z Poznania Ghorągiew Wlkp*/* W 1938 r* objął kie
rownictwo

działu sprzedaży w hurtoni monopolu spirytusowego w Oro-

l f ^ ^ * c z ^ t n i c z 3 ^ n w0 k a m p a n ii^ v !rz e !J n ? o 5 e ^ * l^ e s lE(?:f<Pl belf¥ę89.:? P ' ^ ^ * * - •

tuż po zakończeniu d iałań wojennych przedostał się do Warszawy, gdzie
w marcu 19^0 r. spotkał przypadkowo na ul.Królewskiej hm. F.Marci
niaka już jako komdta Szarych Szeregów. Podczas kolejnych konspira
cyjnych spotkań przyjęty zo3tał do Szarych Szeregów. Przysięgi nie

yj składał, gdyż obowiązywało przyrzeczenie harcerskie.
Pod koniec maja 1940 r. otrzymał polecanie wyjazdu do Inowrocławia
cilem zorganizowania na tym terenie struktur Szarych Szeregów. Wszel
kie inne dalsze informacje i wytyczne miał otrzymywać przez łącznika.
Do Inowrocławia przyjechał w czerwcu tego roku. Wypełniając polecenie
Marciniaka pierwsze kontakty nawiązał z hm. chorążym Józefem Gałęzewskim, działaczem harcerskim na Kujawach i Inowrocławia, opiekunem
VIII DH RW /Rodzin Wojskowych/. Nawiązał również kontakt z hm. Edmun
dem Folleherem wybitnym działaczem harcerskim w I DH, założycielem
zastępu "Czarnych Kruków", który aresztowany w lipcu 1940 r. zginął

'fi 10 sierpnia w Stutthofie. Kryszak dotarł też jesacze do kilu innych
harcerzy#
Dalsza konspiracyjna praca w tej grupie, wobec aresztowań kilku
jej członków, nie mogła być prowadzona. Dopiero w czerwcu 1941 r.
Kryszak został odszukany przez hm. Alojzego Kozłowskiego ps."Sasanek"
z Wlkp. Komendy Chorągwi w Poananiu. "Sasanek" przekazał Kryszakowi
nominację na harcmistrza i komendanta inowrocławskiego hufca Szarych
Szeregów. W tym samym czasie Kryszak za pośrednictwem Klemensa Kwiat
kowskiego /ZWZ-Inowrocław/ werbował do Szarych Szeregów Władysława
Marciniaka, który do swojej młodzieżowej organizacji "Straż Pols^ska"
miał już przyjętych ok. 20 członków. (Marciniak pod ps."Okularnik"
został zastępcą Kryszaka).
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W okresie wrzesień-październik 1941 r. przez A.Kozłowskiego
nawiązał kontakt i współpracę z ZWZ w Inowrocławiu. Pod koniec paź
dziernika 1941 r. zjawił się ktoś z inowrocławskiego ZWZ wręczając
Umówione z nim spotkanie odbył w okolicy "Zarwanego”, gdzie szcze
gółowo ustalili linię współpracy między ZWZ /później Sztabem*Obwodu
AK Inowrocław/ a Szarymi Szeregami w Inowrocławiu.
W 1942 r. na jednej z odpraw w Poznaniu Kryszak otrzymał polecenie
przygotowania tra przerzutowych członków organizacji wojskowych
Okręgu Poznańskiego na miejsce koncentracji konspiracyjnej podchorążówki. Kryszak przygotował i opracował dwie trasy przerzutowe. Do
dalszego i szczegółowego dopracowania w Poznaniu wybrano trasę drugą
z termine* zakończenia prac na sierpień i wrzesień 1943 r. Trasą tą
był przejazd koleją do Kutna. Wszelkiej pomocy przy pokonywaniu tego
odcinka mieli udzielać wtajemniczeni kolejarze. Z Kutna do granicy
CO odcinek ok. 12 km miał być pokonywany pieszo. Przekroczenie gra
nicy i marsz pieszy ok. 5 km do miejsca koncentracji w majątku
Borów /Borówek/. Na początku 1 43 roku Kryszak przyjął od Marciniaka
meldunek, że inowrocławska grupa szaroszeregowa liczyła Już 22 człoków rekrutujących się szczególnie z b. wychowanków

i absolwentów

knO gimnazjum im. J.Kasprowicza. Meldunek ten Kryszak przekazał dalej
do Komendy Chrągwi "Przemysław” w Poznaniu.
Konspiracyjne kontakty Kryszaka z Kozłowskim trwały przez cały
rok 1942 do połowy 1943. W maju 1943 r. tj, do aresztowania Alojzego
Kozłowskiego (wtedy z-cy kmdta Chor, Wielkopolskiej Szarych Szeregów).
Zginął 20 II 1944 r. w Gross-Rosen). Kryszak aresztowany został
27 VII 1943 r. Na okres śledztwa przebywał w obozie Błofaie Inowrocław,
skąd 9 XI 1943 r. wywieziony został do Oświęcimia, osadzony w bloku
2, numer obozowy 161918. W styczniu 1944 r. ewakuowany do Mauthausen.
Wyzwolonyz tego obozu 5 V 1945 r#, do maja 1947 r. przebywał na tera
li/ nie N i e m ń c i Włoch. Tam się leczył i organizował harcerstwo wśród
dzieci polskich.
W dniu 31 V t947 r. wrócił do Polski,, do Inowrocławia. W listopa
dzie tegoż roku rozpoczął pracę w Powszechnym domu Towarowym na
stanowisku głównego księgowego. AresztAwany pod zarzutem sprzedaży
towarów nabywcom w niedozwolonych ilościach w śledztwie przebywał
ok* 5 miesięcy. Zwolniony wyjechał do Warszawy, gdzie pracował
w różnych firmach na stanowisku gł. księgowego. W maju 1975 r. prze
szedł na emeryturę 1 rentę wojenną jako inwalida wojenny.

5

Zmarł 28 X 1980 r. w Warszawie, spoczywa na Komunalnym Cmentarzu
Północnym /Wólka Węglowa/.
Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
/1971/•
Oświadczenie M.Kryszaka
Oświadczenie St.Broniewskiego ps .."'Stefaa Orsza"
Listy M.Kryszaka do autora: a XXX®!SXX19«®X

28x&±x*85f6qfx*8x&2x*8?&x

listy s y n a ^arka. do autora
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Alojzy Nowicki
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Ja niżej podpisany legitymujący się dowodem osobistym
BE 8331838 Tfydanjrm przez KP MO Priszków oświadczam, co
• następuje:
Od roku 1941 byłem komendantem tajnej organizacji
harcerskiej “Szare Szeregi” na terenie miasta Inowrocła
wia. Pod koniec czerwca 1941 r* zwerbowałem do organizacji

\J nSzare Szeregi1' Władysława Marciniaka, którego mianowałem
<'? swoim zastępcą^ Władysław Marciniak prowadził pracę konspi
racyjną wśród młodzieży polskiej na terenie miasta, orga
nizując "grupy szturmowe" /G.S./"Szarych Szeregów”. Ha sta
nowisku komendanta "Szarych Szeregów" byłem do dnia 27 lipca 1943 r. tj. do dnia mego aresztowania w związku z wpadką
poznańską. Władysław Marciniak pozottał na terenie miasta.
Inowrocławia, prowadził w dalszym ciągu pracę konspiracyjną,
aż do momentu aresztowania tzn. czerwca 1944 r.
Oświadczenie powyższe wydaje się celem przedłożenia
Władzom ZBoWiD.-

/Marian Kryszak/
członek ZBoWiD nr leg.17314
Podpis oba Mariana Kryszaka
potwierdza się:
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MARIAN ps. "Żyrafa" / 1916 — 1980 /harcerz, kmdt

inowrocławskiej grupy Szarych Szeregów.
Urłi^St ezśrwcsi 1916 rpkij w Harne /Westfalia/; syn Wincentego
i Marianny z d. Walkowiak. W 1921 r. przybył wraz z rodzicami do
Inowrocławia. Tutaj w 1933n. ukończył szkołę wydziałową. Przez ca
ły okres nauki i pracy zawodowej działał w harcerstwie. % ł druży
ny* - ,
nowym III DH im. Stanisława Żółkiewskiego -/Szkota Wydziałów^. W
1938 r. uzyskał stopień podharcmistrza kontynuując jednocześnie
harcerską służbę w I DH /pozaszkolnej/ imc ,Ks. Józefa Poniatowskiego.
W latach 1934 - 1938 pracował zawodowo jako buchalter w jednej z ino
wrocławskich firm. /W tym czasie zaprzyjaźnił się z hm. Florianem
Marciniakiem z Poznania ^Wlkp Chorągiey// W 1938 r. objął kierownictwo
działu sprzedaży w hurtowni monopolu spirytusowego w Grodnie, gdzie
jednocześnie był komendantem szczepur^Nie uczestniczył w kampanii
wrześniowej. Jeszcze jesienią 1939r. tuż po zakończeniu działań wo
jennych przedostał się do

gdzie w marcu 1940 r. spotkał

przy

padkowo na u l ^ e y j Królewskiej hmfFi. Marciniaka już jako komdta Sza
rych Szeregów. Podczas kolejnych konspiracyjnych spotkań przyjęty
został w— szeregi Szarych Szeregów. Przysięgi nie składał,

gdyż obo

wiązywało przyrzeczenie harcerskie.
Pod koniec maja 1940 r. otrzymał polecenie wyjazdu do Inowrocła
wia celem zorganizowania na tym terenie struktur Szarych Szeregów.
Wszelkie inne dalsze informacje i wytyczne miaiajbyć przekazywane
przez łącznika. Do Inowrocławia przyjechał w czerwcu tegot.roku. Wy
pełniając polecenie

Marciniaka pierwsze kontakty nawiązał z hm,

chorążym Józefem Gałęzewskim,działaczem harcerskim na ^ujawach i Ino
wrocławia, opiekunem VIII DH RW /Rodzi^ Wojskowych/.
n:y^ ~44rpcu-

■are&a■towa••-'->-

-rv- -zginął we Wronkach 7 października 1942 r j Nawią

zał również kontakt z hm. Edmundem Folleherem wybitnym,działaczem harcerskim w I DH, założycielem zastępu "Czarnych Kruków"'>f4resztowany
w lipcu 1940r. zginął ar* 10 sierpnia w Stutthofie. Jm| Krysżak do tarł jeszcze do kilku innych harcerzy# których nazwisk nie pamiętaj.
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Dalsza konspiracyjna praca w tej grupie, wobec aresztowań kilku
jej członków, nie mogła być prowadzona.
.{. \
ejK?
j f u* ■^ ^
v
Dopiero w czerwcu 1941 r. Kryszak^/odszukał hm, Alojzy Kozłowski
ps. "Sasanek” z Wlkp Komendy Chorągwi w doznaniu. "Sasanek" przeka
zał Kryszakowi nominację na harcmistrza i komendanta inowrocławskie
go hufca Szarych Szeregów.
W tym samym czasie

Kryszak za pośrednictwem Klemensa Kwiat -

kowskiego /ZWZ - Inowrocław /-^werbit^ do Szarych Szeregów Władysła wa Marciniaka, który do swojej młodzieżowej organizacji "Straż Polska"
10/
, r
,
.
.
miał już przyjętych ok. tzłonkow..Marciniak przy ją psęudnnla] " Oku
larnik". postał gednoeześni^ zastępcą Kryszakąi.

\\\ Jrą w W *
rzesieńyŁpazdziernik

\ r
U;>fc

1941 r.

._-

L

+'

to okr&sf pr_oby nawiązania/ kontakfe b

"2.
,
^ówfnsięd^if ZWZ a Szarymi Szeregam^. w Inowrocławiu. Mr"Kryszak tak o

tym nisze w liście do AN z dnia 28 stycznia 1976r.r " Podczas b y t 
ności u mnie hm Kozłowskiego - "Sasanka" dałem mój krawat do czysz czenia, który został zabrany przez niego do Poznania, a który był
znakiem rozpoznawczym dla oddawcy. Osobą tą miał być ktoś z organi
zacji wojskowej działającej na terenie miasta, z którą miałem uzgod
nić współpracę. -Miała to być osoba związana z--organizacją Związku.
Wałki— Zbrojne-j- -/ZW&A- Przy oddawaniu krawata osoba ta miała wypowie
dzieć hasło: Barowa /dawna nazwa f-my Kałamajski w Poznaniu/ czyści
i pierze wszystkie rzeczy. Moja odpowiedź miała brzmieć: Barwa czyśe4-Ł-^ptenrzwST nie~zO stawi a brudu. Rzeczywiście ]j)Od koniec październi
ka 1941r, zjawił się -łtnnfiie ktoś z inowrocławskiego ZWZ wręczając-ai---

7^ 07-fH^CSy

r

krawat ~tt tistalony m wcześniej hasłem. Był to Bronisław .Sadowski (hią\
^
) ;kj?
storyk!z kierownictwa ZWZ. Umówiliśmy się na spotkanie(w okolicy "Zar
wanego", gdzie szczegółowo ustalilijsisj/ linię współpracy między ZWZ
/później jjztabem AK ^bwodujInowrocław / a Szarymi Szeregami w Ino wrocławiu '^rr

W 1942 r. na jednej z odpraw w Poznaniu W. Kryszak otrzymał po
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lecenie przygotowania tras przerzutowych członków organizacji wojsk$>UTj$

-

3 -

©cręgu poznańskiego na miejsce koncentracji konspiracyjnej podcho rążówki.

Kryszak przygotował i opracował dwie trasy przerzutowe.

Do dalszego i szczegółowego dopracowania w Poznaniu wybrano trasę ^
nr 2 /numeracja wg

:\'

K / z terminem zakończenia prac na sierpień i

wrzesień 1943
——
'byt/
Trasa. niC2 -tu przejazd koleją do ^utna. Wszelkiej pomocy przy
pokonywaniu tego odcinka mieli udzielać wtajemniczeni kolejarze.
Z Kutna do granicy GG odcinek ok, 12 km miał być pokonywany pieszo.
Przekroczenie granicy i marsz pieszy oke 5 km do miejsca koncentra
cji w majątku Borów /Borówek/

J

Na początku 1943 roku Kryszak przyjął od tij. Marciniaka
iarnrik1/ meldunek, że inowrocławska grupa szaroszeregowa liczyła już
22 członków rekrutujących się szczególnie z b. wychowanków i absoILwentów gimnazjum im. J. Kasprowicza w -rnowrooławiu. Meldunek te n
przekazał dalej do Komendy Chorągwi ^

"Przemysław" w Poznaniu.

Konspiracyjne kontakty Kryszaka z Kozłowskim trwały przez cały
rok 1942 dorpołowy 1943. W maju 1943 r. aresztowany sootet^ Alojz
Kozłowski ( z-cj^flcdta Chor. Wielkopolskiej Szarych Szę r e

w

inął

20 B-utego/ 1944r. w Gross-Rosen. Kryszak^. aresztowań^-27 44^©% 1943r.
ffiooeątlcowc^ #?a okres śledztwa przebywał w obozie Błonie Inowrocław,
skąd 9 XI 43r. wywieziony został do Oświęcimia^ ^loktj 2

numer obo

zowy 161918. W styczniu 1944r. ewakuowany do Mauthausen. Wyzwolony
obozife 3

1945 r.,do maja 1947 r. przebywał na terenie

Niemiec i Włoch. Tam się leczył i organizował harcerstwo wśród dzie
ci polskich.

(jUuUi 51 faaC$aj '\947 r. wrócił do Polski,do Inowrocławia. W listopadzie
tego^roku rozpoczął pracę w Powszechnym Domu Towarowym na stano wisku głfl^łsięgowego. Aresztowany pod zarzutem sprzedaży towarów na
bywcom w niedozwolonych ilościach w śledztwie przebywał ok.

^ęć/

5

miesięcy. Zwolniony wyjechał do W-wy, gdzie pracował w różnych fir
mach na stanowisku gł. księgowego. W maju 1975 r.przeszedł na eme ryturę i rent^ wojenną jako inwalida wojenny0
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W_-*Ł©k»--4-9Xl Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu
d w L ----- 2----- y — —
Odrodzenia Polski. Zmarł 28 października/ 1980 r. w Warszawie , spo
czywa na Komunalnym Cmentarzu Północnym /Wólka Węglowa/

Zbiory własne autorgc:

">

^ /C._Listy Mo Kryszaka do autora: z.28*01 .1976, 18.02.1976, 03.1979,

^ ^ 1_6„02.1980 j
fCjjisty syny Marka do autora: z_1 4.09.1988, 20.02.1989, 17.05,1994^
(JDświadczenie

Ą

St. Broniewskiego pss "Stefan Orsza"^'

Oświadczenie M. Kryszaka \

Alojzy Nowicki
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Kryszak Marian ps. „Żyrafa” (1916-1980) harc
mistrz, kmdt inowrocławskiej grupy Szarych Szere
gów.
Urodzony 28 VI 1916 r. w Harne (Westfalia);
syn Wincentego i Marianny z a. Wałkowiak. W 1921
r. przybył wraz z rodzicami do Inowrocławia. Tutaj
w 1933 r. ukończył szkołę wydziałową. Przez cały
okres nauki i pracy zawodowej działał w harcerstwie.
Był drużynowym III DH im. Stanisława Żółkiew
skiego w Szkole Wydziałowej. W 1938 r. uzyskał
stopień podharcmistrza kontynuując jednocześnie
harcerską służbę w I DH (pozaszkolnej) im. ks. Jó
zefa Poniatowskiego. W latach 1934-1938 pracował
zawodowo jako buchalter w jednej z inowrocław
skich firm. W tym czasie zaprzyjaźnił się z hm. Flo
rianem Marciniakiem z Poznania (Chorągiew Wlkp.). W 1938 r. objął kierownictwo
działu sprzedaży w hurtowni monopolu spirytusowego w Grodnie, gdzie jednocześnie
był komendantem szczepu harcerskiego.
Nie uczestniczył w kampanii wrześniowej. Jeszcze jesienią 1939 r., tuż po zakoń
czeniu działań wojennych przedostał się do Warszawy, gdzie w marcu 1940 r. spotkał
przypadkowo na ul. Królewskiej hm. F. Marciniaka już jako kmdta Szarych Szeregów.
Podczas kolejnych konspiracyjnych spotkań przyjęty został do Szarych Szeregów. Przy
sięgi nie składał, gdyż obowiązywało przyrzeczenie harcerskie.
Pod koniec 1940 r. otrzymał polecenie wyjazdu do Inowrocławia celem zorganizo
wania na tym terenie struktur Szarych Szeregów. Wszelkie dalsze informacje i wytycz
ne miał otrzymywać przez łącznika. Do Inowrocławia przyjechał w czerwcu tegoż roku.
Wypełniając polecenie Marciniaka pierwsze kontakty nawiązał z hm. chorążym Józe
fem Gałęzewskim, działaczem harcerskim na Kujawach i w Inowrocławiu, opiekunem
VIII DH RW (Rodzin Wojskowych). Nawiązał również kontakt z hm. Edmundem Folleherem wybitnym działaczem harcerskim w I DH, założycielem zastępu „Czarnych
Kruków”, który aresztowany w lipcu 1940 r. zginął 10 VIII tegoż roku w Stutthofie.
Kryszak dotarł też jeszcze do kilku innych harcerzy. Dalsza konspiracyjna praca w tej
grupie, wobec aresztowań kilku jej członków, nie mogła być prowadzona. Dopiero w
czerwcu 1941 r. Kryszak został odszukany przez hm. Alojzego Kozłowskiego ps. „Sa
sanek” z Wlkp. Komendy Chorągwi w Poznaniu. „Sasanek” przekazał Kryszakowi no
minację na harcmistrza i komendanta inowrocławskiego hufca Szarych Szeregów. W
tym samym czasie Kryszak za pośrednictwem Klemensa Kwiatkowskiego (ZWZ-Inowrocław) zwerbował do Szarych Szeregów Władysława Marciniaka, który do swojej
młodzieżowej organizacji „Straż Polska” miał już przyjętych ok. 20 członków. (Marci
niak pod ps. „Okularnik” został zastępcą Kryszaka).
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W okresie wrzesień - październik 1941 r. przez A. Kozłowskiego nawiązał kontakt
i współpracę z ZWZ w Inowrocławiu. Pod koniec października 1941 r. odbył spotkanie
z Bronisławem Sadowskim w okolicy „Zarwanego”, szczegółowo ustalając linię współ
pracy między ZWZ (później Sztabem Obwodu AK Inowrocław) a Szarymi Szeregami
w Inowrocławiu. W 1942 r. najednej z odpraw w Poznaniu Kryszak otrzymał polecenie
przygotowania tras przerzutowych członków organizacji wojskowych Okręgu Poznań
skiego na miejsce koncentracji konspiracyjnej podchorążówki. Przygotował i opraco
wał dwie trasy przerzutowe. Do dalszego i szczegółowego dopracowania w Poznaniu
wybrano trasę drugą z terminem zakończenia prac na sierpień i wrzesień 1943 r. Trasą
tą był przejazd koleją do Kutna. Wszelkiej pomocy przy pokonywaniu tego odcinka
mieli udzielać wtajemniczeni kolejarze. Z Kutna do granicy GG odcinek ok. 12 km miał
być pokonany pieszo. Przekroczenie granicy i marsz pieszy ok. 5 km do miejsca kon
centracji w majątku Borów (Borówek). Na początku 1943 r. Kryszak przyjął od Marci
niaka meldunek, że inowrocławska grupa szaroszeregowa liczyła już 22 członków re
krutujących się głównie z b. wychowanków i absolwentów gimnazjum im. J. Kasprowi
cza. Meldunek ten Kryszak przekazał dalej do Komendy Chorągwi „Przemysław” w
Poznaniu. Konspiracyjne kontakty Kryszaka z Kozłowskim trwały do maja 1943 r. tj.
do aresztowania Kozłowskiego (wtedy z-cy kmdta Chor. Wielkopolskiej Szarych Sze
regów). Kryszak aresztowany został 27 VII 1943 r. Na okres śledztwa przebywał w
obozie Błonie Inowrocław, skąd 9 XI 1943 r. wywieziony został do Oświęcimia, osa
dzony w bloku 2, numer obozowy 161918. W styczniu 1944 r. ewakuowany do Mau
thausen. Wyzwolony z tego obozu 5 V 1945 r., do maja 1947 r. przebywał na terenie
Niemiec i Włoch. Tam się leczył i organizował harcerstwo wśród dzieci polskich.
W dniu 31 V 1947 r. wrócił do Polski, do Inowrocławia. W listopadzie tegoż roku
rozpoczął pracę w Powszechnym Domu Towarowym na stanowisku głównego księgo
wego. Aresztowany pod zarzutem sprzedaży towarów nabywcom w niedozwolonych
ilościach w śledztwie przebywał ok. 5 miesięcy. Zwolniony wyjechał do Warszawy,
gdzie pracował w różnych firmach i n&takim samym stanowisku. W maju 1975 r. prze
szedł na emeryturę i rentę wojennąjakorinwalida wojenny.
Zmarł 28 X 1980 r. w Warszawie, pochowany na Komunalnym Cmentarzu Północ
nym (Wólka Węglowa).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971).
Oświadczenie M. Kryszaka; Oświadczenie S. Broniewskiego ps. „Stefan Orsza” ; Relacje
M. Kryszaka i syna Marka (w zbiorach autora).

Alojzy Nowicki
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