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NOTATKA £. ustnej relacji
Ob* Popowskiego Zygmunta - o jego działalności
w konspiracyjnej Organizacji PAP w latach
1939 - 1944
Przed wojną służył w wo^ku jako podoficer nadterminowy w 31 pal w
ToruniuoJako podoficer tego pułku brał udział w kompanii wrześniowej*
Razem z pułkiem zdołał,się przebić do Warszawy brał udział w obronie
stolicy*Przed kapitulacją z grupą żołnierzy przeszedł do puszczy kampinowskiej, tam ukrywać się około dwóch miesięcy*
Potem wrócił do domu do matki tj0do Bydgoszczy* Tam jednak nie mó^ł
przebywać gdyż był znany z swej działalności w ZHP dlatego też przeniósł
si§ do Torunia i tu ukrywał się, żył na stopie nie,legalnej* Dopiero na
początku 194$r0 przy pomocy chorążego 31 pal B
.. zdołał zdo
być dokumenty i zalegalizował się* <
■
W Toruniu spotkał się z mjr* KLIIN i chor* STACHOWIAKIEM* Było to na
początku 1940 lub w końcu 1939*r*Nie było wtedy jeszcze organizacji kon
spiracyjnej /PAP/ dyskutowali mięćUiy sobą nad koniecznością utworzenia
takowejo Jak się potem POPOWSKI zorientował mjr.KLIEN już wówczas należał
do organizacji konspiracyjnej ZWZ*
W dniu 6 stycznia 1940 r* na jednym z kolejnych zebrań, zaprzysięgli
się i utworzyli organizację Polska Armia Powstania wśród pierwszych
członków - założycieli tej organizacji byli chor* STACHOWIAK stosierż.
POPOWSKI , oraz
■>
^ z_ y
Kierownikiem został SłACiiOWlA^POPOWŚKl otrzymał funkcje i zadanie
kierowania organizacją w północnej części Pomorza, później objął funkcję
szefa sztabu organizacji* W 1940 roku POPOWSKI nie spotykał się z Edwar
dem SŁOWIKOWSKIM*
fełniąc obowiązki szefa sztabu POPOWSKI dość często wyjeżdżał w teren
wizytując terenowe placówki od 1941 roku, przez okres swej działalności
w organizacji był w Aleksandrowie, Chpjnicach,Rypinie,Lipnie,Kościerzynie
Gdyni,Gdańsku,Wejherowie,będąc w powiecie Wejherowskim, tak kontaktował
się z kpt* JASTRZĘBSKIM, razem z nim wizytował bunkry w czasie wizytacji
w rejonie punktów doszjfc do potyczki^policjfy niemieckimi'było to w roku
1941*POPOWSKI wyjeżdżał również poza obręb okręgu Gdańsk,Prusy zachodnie
a mianowicie do Poznania i Szczecina*
W Toruniu do organizacji należał Ob*Kostecki ps*"CZARNY", który praI cował w zal&ładach chemicznych w Toruniu*KOSTECKI dostarczał organizacji
rmateriałów chemicznych wybuchowych itp* l ,1
Po śmierci STACHOWIAKA komendantem organizacji został Edward SŁOWIKC
, SKI / używał on również nazwisk RUDZKI,JASTRZĘBSKI,BURCHARD/ szefem sztab'
'r był POPOWSKI .pćo WYDRA, zastępca komendanta BRZESKI - pochodził z Kaszub,
szef wywiadu kpt. CHOJNECKI-ps0 "CHOJNA" oficerem do specjalnych Doruczeń
jjp Jan KIERUJ*
Aktywnym członkiem organizacji był Adam BRZOSTOWICZ/obecny jego adre.
Swibno powoGdańsk/* Brzostowicz został potem d-cą grupy Marynarki PAP.
Organizacja miała swoje oddziały zbrojne w Borach Tucholskich*?.A.P. dzia
na całym Pomorzu,miała kontakty z organizacjami działającymi na Pomorzu,
niektóre z nich korzystały z pomocy PAP szczególnie w zaopatrzenie w broń
było często stosowane w ramach^tej pomocy.Kierownictwo PAP dążyło do obję
|cia kierownictwa całością dzia4ań ruchu oporu, nie narzucało jednak swej
nazwy innym organizacjom, stąd też niektóre organizacje działy w ramach
!PAPhxL nosząc jednak w dalszym ciągu swą nazwę* Niektórzy członkowie in
nych organizacji byli nawet awansowani mimo że praktycznie i formalnie r-.:;
do odrębnych od PAP organizacji.Dość ścisłe kontakty były między PAP a
Gryfem Pomorskim*Były prowadzone również rozmowy z AK która proponowała
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'się, m to jednak kierownictwo
^
kierownictwu PAP-u podporządkowanie
PAP / a szczególnie Rudzki/ nie chciało się zgodzić„Rozmowy te były
prowadzone kilkakrotnie, z przedstawicielami Komendy Okręgu AK, jak
^również bezpośrednio przez samego komendanta AK płk.Ostnphonskiij i
4Ą Rudzkiego,Rudzki się jednak na to nie godził, tłumacząc się, że^nusi
w tej sprawie uzyskać wytyczne od władz z Warszawy,tłumacząc że organi
zacja ta /PAP/ jest już podporządkowana Komendzie PAL/Komendzie Głów
nej w Warszawie/#
PAP miała dwojakiego rodzaju członków, a więc aktywnie czynnych
walczących w oddziałach partyzanckich miejskich grupach dywersyjnych,
oraz różnego rodzaju funkcyjnych gak d-ców poszczególnych placówek
funkcjonariuszy komend,komendy głównej łączników itp. oraz tak zwanych
członków PAP żołnierzy ogólnego powstania.
PAP przeprowadzała szereg akcji sabotażowych, starano się jednak
przeprowadzać akcje nie zauważonego bezpośrednio sabotażu, chodziło
bowiem o jakna jwiększe zapewnienie jak na jurniejszych strat w ludziach.
Hitlerowcy bowiem w okrutny sposób mścili na lufiność ipolskie j i dlate
go organizowano akcje sabotażowe w ten sposób by Niemcy nie zauważyli
że uszkodzenia powstały w wyniku sabotażu czy wyniku przypadkowego usz
kodzenia lub normalnfe awarii* Sabotaże takie zostały wykonane w Mączkar
ni,podpalenie młynówcw Lubiczu, w Tartaku w Toruniu uszkodzono maszyny,
w^stoczni rzecznej w Bydgoszczy. W akcji sabotażowej w mączkami szcze
gólną rolę odegrał Banasik który pracował w mączkami. Przeprowadzono
■'1 tam duże akcje sabotażowe w czasie drugiej akcji w marcu 194 #.r„ został
'7 Popowski aresztowany.
Miało to następujący przebieg. W połowie stycznia 44 roku Popowskj
wyjechał do Bydgoszczy gdzie miał się spotkać z jednym z działaczy PAP
w fabryce Kablio Przybył na miejsce, st± lecz do spotkania nie doszło.
Wracając z Bydgoszczy wieczorem, w Toruniu na Dworcu kolejowym już była
obława policyjna, jedynie dzięki ostrzeżeniu go pri-et panafl, _______
zdołał umknąć policji, udał się nie do swej kwatery^ lecz prze
bywał w innej kwaterze, tam nawiązał kontakt z "Rudzkim", który mu pole
cał wykonać 11 rozpoczętą pracę w męczkarni” dotyczyło to przeprowadzenia
akcji sabotażowej. Po kilim dniach Popowski nawiązał kontakt z Banasiakiemp sam udał się na miejsce przeprowadzonej akcji, przy wyjściu z
Mączkami został aresztowany,, Po dwumiesięcznym pobycie w areszeie śled
czym został zwolnionyo Po pewnym czasie przystąpił ponownie do aktywnej
pracy.
Będąc w areszcie otrzymywał przy pomocy grypsów łączność z "Rudz
kim". Jak potem się okazało niektóre listy podchwyciło gestapo0 Nasuwało
to podejrzenie Popowskiemu że " Rudzki" współpracuje z gestapoe
Po zwolnieniu go z więzienia zaczął obserwować Rudzkiego i tu jeden szcz
gólny wypadek spotęgował w nim podejrzenie podwójnej roli Rudzkiego, a
mianowicie, pewnego razu byli w mieszkaniu do ktorego raptownie wpadło
gestapo, aresztowało obecnych, w drugim pokoju w tym czasie był Rudzki z
Popowskim gestapo tam jednak nie wkroczyło.
Rudzki liczył się że może zostać również aresztowany, dlatego
przestrzegli Popowskiego, co ten powinien robić w wypadku, gdy jednego
dnia Rudzki znikł dostał aresztowany. Mimo wszystko Popowski tracił za
ufanie do RudzkiegOo
Popowski stwierdza, że organizacja dysponowała pewnymi sumami pie
niężnymi, które czerpała zasadniczo z trzech źródeł z składek i darowizr
konfiskaty, oraz dotacji rzekomo z komendy PAL z Warszawy.
Organizacja przechowała sztandary i chorągwie różnych organizacji
i sztandary te przetrwały w dobrym stanie całą okupację,,
Przemycano broń z magazynów \Ve0iirĄchte^-.w Toruniu_ Grudziądzu przekazywa
oddziałom partyzanckim, Przeprowadzono rejestrację aktywnych urzędników
tlerowskich, i ich zbrodnie przeciwko polakom.
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V/ listopadzie 1995 roku Popowski otrzymał polecenie od Rudzkiego wyje
chać do Szczecina pod wskazany adres /Popowski nie przypomina sobie
v dziś aaresji/ i tam skontaktować się z niejakim Niemcem Schulze z którym
w imieniu PAP podpisał Popowski porozumienie o współpracy z organizacją
antyhitlerowską którą reprezentował Schulze/Nazwy organizacji Popowski
nie przypomina sobie/ Schulza wówczas dostarczył Popowskiemu odpis tz0
" Nobelwrffe" rodzaju dział/.
Po powrocie z Szczecina Popowski został aresztowany#
I teraz zdołał nawiązać łączność z Rudzkim, kontakt przy pomocy grypsąw
/listów/ przesłanych.pr zez personel pomocniczy administracji więziennej.
Jednak grypsy te w czasie przesłuchiwania PopowskieyStt, miało gestapo
i służyły jako dowody winy Popowskiego0 Popowski b^t konfrontowany
? CCcy ??3Aj
iL’> W czasie przesłuchiwania, £iedy Popowski po zakoń
czeniu'' działań wojennych wrócił do Torunia "Czarny" Kostecki mianował
się komendantem organizacji PAP i był przewodniczącym komisji likwida
cyjnej,, Do tej komisji został włączony również Popowski©
Po zakończeniu pracy cała dokumentacja PAP jako przestarzała została
przekazana w początku 1946 roku głównej komisji likwidacyjnej PAL w War
szawie - Pruszkowieo
W 1959 roku Popowski został odznaczony krzyżem partyzanckim*
Rozmowę przeprowadził i
sporządził notatkę.
•
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Ciechanowski Konrad
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Zygmunt Popowski

Toruń, dnia 22.01.1965r.

T o r u ń

ul. Wita Stwosza

Zygmunt Popowski przedstawił mi dokumenty wystawione przez
Komendę PAL na okręg pomorski podpisane pracz ppłka "Zadziorę”.
Z dokumentów tych wynika, że Popowski był kilkakrotnie ranny.
27.08.1940r. w czasie akcji sabotażowej a poraź drugi został ranny
2.02.1942±. w czasie akcji w lasach kartuskich.
W dniu 1.03.1944r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w
areszcie. Słowikowski mówił żonie Popowskiego, że zostanie zwolnio
ny za kilka dni. Został jednak zwolniony dopiero po dwóch miesią
cach.
W m-cu lipcu 1944r. został powołany do wojska niemieckiego. Służbę
pełnił w Hanowerze, gdzie w m-cu wrześniu został aresztowany i do
wieziony do gestapo w Bydgoszczy. Następnie osadzony w więzieniu w
Torgau i przez sąd wojskowy skazany na karę śmierci. Wniósł ape
lację. Sprawa się przewlekła i to jemu uratowało życie.
Zastępcą Komendanta Głównego PAP był Franciszek Brzeski. /Od dwóch
lat nie żyje./ Pochodził z Kartuz.
^opowski twierdzi, że nie doszło żadnego rozbicia w PAP i że nie
miał miejsca żaden rozłam. Brzeski był bliskim współpracownikiem
Słowikowskiego. Aczkolwiek po rzekomej ucieczce z aresztu/ Słowi
kowskiego/ tracili do niego zaufanie.
PAP prowadziła tajne nauczanie którym kierował jakiś nauczyciel
* gimnazjalny z okresu międzywojennego Domaradzki.
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