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Porucznik w stanie spoczynku
(
Miastko,dn.22.V.1963 r.
Sobieraj Bolesław/pseudonim/"Sokół"
zam.Miastko ul.Koszalińska
woj.Koszalińskie
Moje wspomnienia
z udziału w walkach z najeźdcą hitlerowskim w okresie
1939-1945.
W 1939 roku brałem udział w składzie Armii Pomorze której dowódcą
był Gen.Bortnowski w grupie uderzeniowej Gen.Bołtucia 63 pułku pie
w walkach pod Łomianką k/ Warsżywy 22.IX.1939 r.zostałem zabrany
do niewoli i zapędzony do obozu w Żyrardowie i trzymany na stadion
miejskim a później w ogródku"Jordanowskim" w Żyrardowie skąd w
początkach października 1939r udała mi się zbiedz w towarzystwie
2 kolegów tj.Suszyńskiego i Sikorskiego i powrócić do Torunia lecz
z braku dowodów zmuszony byłem się ukrywać i dopiero w listopadzie
1939 r.udało mi się wyrobić tymczasowe zaświadczenie i zameldowani
się przy rodzinie/tj.żona z dwojgiem dzieci/w tym właśnie czasie
nawiązałem kontakt z organizację podziemną "Grunwald"początkowo by
to system piątkowy czyli że każdy znał swych pięciu itd.Zadanie
było prowadzenie prac sabotażowych na swych odcinkach pracy.
W styczniu 1940 r.gestapo hitlerowskie wpadło na trop tejorganizac
nastąpiły masowe aresztowania i zsyłki do obozów koncentracyjnych.
W tym czasie w Toruniu powstała nowa organizacja podzieama "Polskt
Demokratyczna"która swym zasięgiem obejmowała cały okręg pomorski
były DOK VIII której Komendantem był Major "S"siedzba jej mieścili
się w Toruniu przy ul.Żeglarskiej 5.w mieszkaniu żony byłego
pułkownika Staufera znajdującego się w obozie jeńców,i były dwa
wejścia jedno z ulicy Żeglarskiej a drugie zeKKKK Starego Rynku.
Organizacja ta miała charakter wojskowy.W związku z mającą nastą
pić ofensywą ze strony aliantów wiosną 1940 r. organizacja ta
została przygotowana do powstania jakie miało nastąpić w wypadku
udanej ofensywy ja jako d-ca komp.otrzymałem zadanie bojowe przyg>
towania natarcia swą komp.na byłe koszary im.Gen.Chłopickiego,
Sowińskiego i Kilińskiego po zdobyciu których zająć Dworzec Miejs
i obsadzić most kolejowy.Wykonanie togo zadania o tyle miałem
vv> ułatwione ponieważ w administracji koszar pracowali byli podofice
rowie zawodowi jako robotnicy Ob.Ob.Skurcz,Dudkowiak,Bronowski
obecnie zdaję się major Wojska Polskiego od których miałem dokład.
wywiad o ilości wojska niemieckiego,jego uzbrojenia.Ja sam praco
wałem przy odbudowie mostu kolejowego w Toruniu i oprócz przygoto
wania ściśle wojskowego prowadzona była na szeroką skalę akcja
sabotażowa i oprócz drobniejszych udało mi się pracując wieczorem
nadpiłować linę windy elektrycznej służącej do podnoszenia elemen
tów ciężkich służących do budowy wieży służącej do podnoszenia
zwalonego mostu na skutek czego następnego dnia rano gdy przystą
piono do podnoszenia w pewnej wysokości lina pękła i nastąpiło
zwalenie się elementu a równocześnie uszkodzenie wieży a tym samy
prace iostały opóźnione o około dwa tygodnie czasu. W jesieni
1940 r.zostałem przerzucony do pracy przy moście kolejowym w
Tczewie i tam nawiązałem kontakt z polakami pracującymi w warszts
tach kolejowych przy przeglądach i naprawie parowozów w Gotkowie
i została tam zorganizowana organizacja podziemna której było
zadanie tak wykonywanie swych prac przy naprawach ażeby jak naj
więcej było awarii.Przypominam sobie taki wypadek że na takim
1
małym zebraniu w domu jednego kolejarza który zamieszkiwał w
blokach kolejowych jeden z uczestników zebrania będąc w czapce
kolejowej niemieckiej zdjął z wiezchu pokrowiec i okazało się że
była to czapka oryginalna jaką nosili dawniej kolerze polscy nawę
z o-rzełkiea i powiedział zawszę swą pracę będę wykonywał dla
dobra Polski.W grudniu ponownie po wykonaniu zadania powróciłem
do Torunia i pracowałem do wiosny 1941 r.w Rzeźni Miejskiej a
następnie do marca 1943 r.w Przedsiębiorstwie Budowlanym"Ratjens"
Muszę nadmienić że w 1940 r.w marcu rodzina moja wraz ze mną
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została wysiedlona z zajmowanego mieszkania przy byłej ulcy
Marszałka-Focha 31 i wywiezieni zostaliśmy do baraków a ztamtąd
mieliśmy być wywiezieni do Łodzi i zabrano nam cały dobytek jaki
posiadaliśmy lecz udało mi się zbiedz i zabrać rodzinę i wysłać
do Zaniemyśla pow.Środa woj.Poznańskie ja w dalszym ciągu pozosta
łem w Toruniu w chwili wybuchu wojny hitlerowskiej ze Związkiem
Radzieckim nastąpiło pewne ożywinie w działalności organizacyjnej
zwiększyły się sabotaże jak palenie młynów powodowanie wykolejanie
pociągów ja sam pracując przy budowie na dworcu Mokrem w Toruniu
udało mi się rozkręcenie szyn kolejowych na skutek czego nastąpiło
wykolejenie pociągu towarowego.Ponieważ nasze zamierzenia na wiosn^
1940
rok spełzły na niczem tak gdy hitlerowcy napadli na Związek
Radziecki nastąpiło przekonania że zwycięstwo jest blizkie,chociaż
pierwsze niepowodzenia Związku Radzieckiego nie załamały ducha
a wzmogło walkę z najeddcą i tak na dworcach głównym i Mokrem
robiono otwory w cysternach z benzyną która w czasie transportu
długiego wyciekała do samochodów do zbiorników sypano piasek
itdŁ.W marcu 1943 roku zostałem wezwany do Komendanta "S" i otrzy
małem zadanie że zostanę przerzucony na teren Gdańska dla pomocy
Organizacji Podzemnej w Gdańsku ponieważ jej Komendant ob.Lendzion
jako gdańszczanin został powołany do służy w wojsku niemieckim a
tym samym będzie prowadził pracę i propagandową oraz dewersyjną
natomiast jego następca ob.Rykalski nie wywiązuje się ze swych
zadań.W marcu 1943 roku zostałem przerzucony na teren Gdańska i
rozpocząłem pracę jako cieśla w tej saaej firmie budowlanej
w krótkim czasie nawiązałem kontakt z organizacją przy pomocy
ob.Szpajera kurjera między organizacją gdańską a Toruniem i
rozpoczęła się ożywiona praca sabotażowa ponieważ organizacja
obejmowała największe Zakłady gdzie pracowali polacy i tak w obozt
na terenie Gdji^ska Narwik I,Narwik II.gdzie pracowniciy ci praco
wali przeważnie w stoczniach gdańskich oraz obóz Troyl gdzei pra
cownicy ci pracowali przeważnie na
kolejach i inne mniejsi
zakłady jak Garbarnia i Fabryka mydła.W tym czasie zwerbowałem nov
członków ob.Mizerskiego ps.Murat późniejszego Komendanta organizt
j gdańskiej obecnie zamieszkałego w Toruniu Cichorskiego też po
wojnie zamieszkiwał w Toruniu i sądzę że obecnie ±* i inych któryc
nazwisky zapomniałem.W m-cu czerwcu 1943 roku zameldowałem Komend*
towi Si "SB w Toruniu o wykonaniu zadania i otrzymałem Dyplom
upoważniający mnie do przeprowadzenia tajnej mobilizacji na wypade
powstania Dyplom ten miałem zakopany i po powrocie z obozu w 194'
roku odkopałem i został mi zabrany przez Naczelnika Obozów i Więzienictwa w Bydgoszczy w maju 1945 r celem wpisania do akt poniewt
pracowałem jako Komendant Straży Obozowej w obozie dla niemców
i dyplom ten pomimo kilkakrotnych próśb nie został mi zwrócony.
W lipcu 1943 roku nastąpiło tajne zebranie Organizacji w nocy
w piwnicach owococów południowych w Gdańsku gdzie magazynierem by;
\ ob.Smoliński obecnie zamieszkały w Gdańsku i tam został zorganizo
wany bataljon bojowy pod nazwą Baon Gdański którego d-cą został
v kol.Mizerski ps.Murat d-cami komp.zostali kol.Klich,kol.Sokołowsk
i kol.Orłowski.Kwatermistrzem kol.Smoliński kol.Rykalski otrzymał
powierzone zadanie organizacji administracji cywilnej na wypadek
powstania zbrojnego.Będąc w lipcu 1943 roku u K-ta "S" w Toruniu
otrzymałem zawiadomienie że została nawiązana łączność z Oficeram
Radzieckimi znajdującymi się w obozie jeńców w Toruniu i musimy
być przygotowaniu do powstania które nastąpi równocześnie we
wszystkich krajach okupowanych przez niemcy hitlerowskie sygnał
do powstania zostanie ogłoszony później ale mamy być przygotowani
ponieważ nasze oddziały zostaną zasilone przez Oficerów Radzieckie
zbiegłych z niewoli niemieckiej,jak również w broń zostaniemy
zaopatrzeni* częściowo że zrzutu a resztę musimy sami zdobyć.
Na inspektora organizacji gdański,j został wyznaczony kol.
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Gawroński Bronisław zamieszkały zdaj*! si* w Lipnie obecnie.
Po powrocie rozpoczęło eip przygotowani* do powstania - związku
a tym ja zostałem wyznaczony do specjalnych zedań i zostali do
mnie przydzieleni kol.Petryński jako wywiadowca za pomocą którego
miałem nawiązać kontakt z zawiadowcą Składów Ammnicyjnych i Broni
w Gdańsku oraż z każdej kompeni o t r z y m a ł przydział po jednym
plutonie ułożonym z samotnych Jctóra to kompani* była przeznaczona
do specjalnych zadań i otrzymałam zadanie w wypadku powstania
zajęcie prezesury policji w Gdańsku ,Gestapo,Poczty i Radia.
Działalność organizacji przebiegała sprawnie i batalionu siły
powiększyły się do pułku a dowódcami Batalionów zostali byli
D-cy komp.do organizacji zostali wciągnięci tacy jak inżynier
Wiśnicki obecnie zamieszkały w SSX Toruniu który pracował na teren
Gdańska przy budowach specjalnych,lecz na skutek pospiesznego
organizowania Administracji i częstych zebrań jakie urządzał kol.
Mizerski nastąpiło zdekonspirowanie organizacji i wszyscy jej d-cy
znaleźli sie początkowo w gestapo a następnie wywiezieni do
Obozu Koncentracyjnego "Stuthof* k/ Gdańska lecz i tam rozpoczęła
się praca organizacji podziemnej gdzie siedzibą byl "Rewir"
którego kierownikiem był kol.doktór Kaczyński,Węgrzynowicz słysza
łem ze ma mieszkać w Gdyni,Kruszewski to wszyscy lekarze a i inni
których nazwisk nie pamiętam dużą pomoc dawał kol.Włodarczyk który
pracował w Biurze Politycznym obozu i miał dostęp do wszystkich
spraw i na czas o wszystkim powiadamiał,działalność organizacji
pozwoliło na zmniejszenie się bandyckich morderstw dokonywanych
przez byłych więźniów blokowych i kapów oraz przygotowanie do
zbrojnego powstania lecz do tego nie doszło na skutek ewmkuacji
obozu 25 stycznia 1945 r.i wolność odzyskałem na skutek odbicia
nas przez Armię Radziecką 10.marca 1945 r.
Z kolegó którzy znaleźli się w obozie koncentracyjnym Stuthof
należących do organizacji byli z terenu Gdańska i obecnie zamiesz
v \/ kałych na terenie Gdańska lub Gdyni Irena Butowska,Belling obecny
zawiadowca dworce głównego w Gdańsku,Knof,Smoliński,Chmielewski,
yv
Balcerowicz,Petryński,Mach,Ginter,Zadurski,Gloęk,zamieszkałych
obecnie na terenie Torunia Klich, Ru jnei*, Sokołowski, Szpa jer.
Lipno-Sierpc kol.Gawroński Bronisław,Lutowski,Orłowski zamieszkały
obecnie na terenie Wrocławia a Rykalski podobnież wyjechał do
niemiec fedaralnych,nie twierdze że obecnie wszyscy tam zamieszkuj
i czy wszyscy żyją.Ja po powrocie z obozu wstąpiłem do Odrodzonego
Wojska Polskiego lecz z niewiadomych mnie dokładnie przyczyn
w roku 1949 w grudniu zostałem zwolniony bez żadnego odszkodowania
i obecnie pracuję w PZGS-ie w Miastku jako Inwentaryzator ciężka
to praca i zdrowie ztyrane ale trudno muszę bo muszę wychować
jeszcze swe najmłodste dzieci urodzone już na terenach przywróco
nych macieży tj.w Gryfinie k/ Szczecina,nieraż przykro gdy się
wspomni o byłych czasach gdzie nie szczędziło się zdrowia a zwłasz
gdy dzieci zapytają i co tatuś z tego ma że się męczył obecnie
córka jest w 9 klasie licealnej a syn kończy 7 klasę podstawową
i mam go dać do Liceum Ogólnokształcącego ponieważ dotychczas się
dobrze uczy i stale mówi że po ukończeniu którego wstąpi doWojskow
Akademii Technicznej bardzo z tego jestem zadowolony lecz zdrowie
zaczyna się kruszyć a trzeba pracować
izłości mieli dobre wspomnienia o ojcu.
porucznik w stanie spocz.
Panie Majorze proszę mi wybaczyć że długo nie odpisywałem z brak
czasu,również przepraszam za chaotyczne pismo lecz to z pospiech'.

6

3 olesław

Sobieraj pseudonim "Sokół"

ul,KoSzalińska
77-200 Miastko

Podanie dokładnych adresów współtowarzyszy sprawia trudności,
ponieważ upłynęło tyle lat,niektórzy z nich umarli, inni zmienili

^

adresy zamieszkania,ale postaram się podać miejsca zamieszkania w
czasie okupacji hitlerowskiej.
1 .Początek

na terenie Torunia.W związku ze spodziewaną ofensywą wojsk

Francji i Anglii wiosną 1940 r.Ja otrzymałem zadanie jako Dowódca
Kamp.przygotowanie natarcia swą komp* na koszary im.G-en;Chłopickiego i Gen, Sowińskiego oraz obsadzenia Dworca Kolejowego Miejs
kiego i Mostu Kolejowego .W tym celu zorganizowałem Kamp. w Składzie
4 plutonów.
Dowódca Kamp. Sobieraj Bolesław pseud."Sokół"dawna ulica Marszałka
Tocha 31
Dowódca I plutonu Zaborowski Bernard zamieszkały ul.Marszałka Tocha ;i'i
Dowódca II plutonu ^iąskowski Konrad zamieszkały ul.Targowa nie żyje
"

III plutonu Mazerski zamieszkały Toruń

"

IV

plutonu Dutkowiak zamieszkały ul.Lubicka

Z tym że dowódca kappanii znał tylko dowódców plutonu.Dowódcy plu
tonu swych drużynowych,których w plutonie było 4-rech.3 drużyny
strzeleckie

i 1 drużyna ckm i goniec.Dowódca drużyny miał dowódców

sekcji.Dowódcą Batalionu

był Skurcz Franciszek zamieszkały ulica

Gołębia.Jesienią 1940 roku organizowałem Organizację Podziemną w
Tczewie składającą się z Pracowników Kolei lecz nazwiska składu nie
pamiętam,zebrania odbywały się w mieszkaniu-budynku kolejowego
zamieszkałego przez pracowników kolei.W grudniu 1940 roku powróci
łem do Torunia.Latem 1942 roku zostałem wezwany do Komendanta
Okręgu Pseudonim "S" a któremu podlegała "Organizacja Podziemna,
i dolska Armia Powstania,Polska Demokratyczna" z siedzibą w Toiruniu na

| teren Pomorza z Gdańskiem włącznie.Siedziba okręgu mieściła się na
* Poddaszu w mieszkaniu Pani Stanferowej do którego prowadziły dwa
Vejścia,jedno z K ł± x g y x ulicy Żeglarskiej a drugie wejście ze Star*go Rynku obok Dworca Artusa.Komendant powiadomił mnie że jesienią
|. 1942 lub wiosną 1943 zostanę przerzucany do G-danska ponieważ pra
cowałem w firmie budowlanej

"Ratjeus" oprócz tego powiado7

s.,
" 2 '

aa

iuiono mnie że Organizacja nawiązała kontakt z Obozem Oficerów
Radzieckich i Angielskich,naterenie Torunia.Zbiegów kierować
będzie na Warszawę i częściowo w Lasy tucholskie.W lutym 1943
zostałem przerzucany do Gdyni a z tamtąd do Gdańska ponieważ
f T w m ^ t-g

"Firma Ratjeus" będzie przeprowadzała

adaptac je,magazynów przy ulicy Iaugfur strase na warsztaty wy
robu gąsienic czołgowych,ponieważ dotychczasowe wacsztaty były
za małe.
2.W kwietniu 1943 r zameldowałem Komendantowi Okręgu o swej prac
w Gdańsku i zostałem wtajemniczony że w lipcn nastąpi połączer
wszystkich Organizacji podziemnych za wyjątkiem AK która odmóv
ła połączenia i w związku z tym należy przystąpić do organizov
nia,organizacji bojowych ponieważ przewidywane jest powstanie
we wszystkich krajach okupowanych przez Niemców hitlerowskich
które ma nastąpić w końcu trzeciego kwartału.W związku z powy:
w krótkim czasie nawiąże ze mną łączność na terenie Gdańska K<
Szpajer który jest łącznikiem pomiędzy Organizacją Gdańską a ]
mendantem Okręgu a jest zatrudniony jako piekarz na terenie G<
ska.Jak również że dotychczasowy Komendant Organizacji Hdańsk
Kolega Lendzion został powołany do służby wojskowej w wermach
a Organizację objął Kolega Rykalski zamieszkały Gdańsk-Wrzesz^
który obecnie wyjechał do NRFjOrganizacja nie przejawia od cz.
przejęcma przez Rykalskiego żadnej żywotności.Po nawiązaniu ł
ności z Organizacji Gdańską przy pomocy kolegi Szpajera,który
powiadomo Komendanta Okręgu w Toruniu,nastąpi moje spotkanie
z Inspektorem na GdanskKolega Brok-Gawroński obecnie zamieszk
w Lipnie woj*Bydgoszcz. W miesiącu maju 1943 r poznałem na ter
pracy w fabryce gąsienic czołgowych kolegę Murat-Mizerskiego,
który był w tej fabryce brygadzistą i wciągnąłem godo Organiz
Poiłziemnej .W początkach czerwca 1943 r nastąpiło spotkanie z
*
XX
/•
Gawrońskim Inspektorem na teren Gda ski w którym brali udział
Sokół-Sobieraj, Rykalski, Szpa jer i Mura-t-Mizcrski na spotkaniu/
ustalono koniec czerwca 1943 r na posiedzenie ta#ne na którym
zostanie zorganizowany "Batalion Gdański".W początkach lipca,
ło się zebranie tajne w nocy,w piwnicach magazynu owoców połi
dniowych,gdzie wejście było z<bocznej ulicy oknem a gdzie ma£
- J~
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"brali udział koledzy:1.Brok-Gawroński, 2.Sokół-SoDieraj,3.Rykalski,4 .Murat-Mizerski,5.Be tryński,6. Smoliński,7 .Sokołowski,
8.Klich, 9.Orłowski,
Na zebraniu tym zorganizowano Bgrtalion Gdański i tak:
1.Brok-Gawroński Inspektor zamieszkały obecnie Lipno w.Bydgoszcz
2 .Murat-Mizerski Komendant
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Toruń

f

3,Sokół-Sobieraj Z-ca K-ta i dowódca Kompani Specjalnej zamie
szkały obecnie Miastko woj* Koszalin
4,Petryński Komendant Wywiadu zamieszkały Gdańsk
5.Sokołowski D-ca 1 komp.zamieszkały gtogR±ioc^rK±otŁgxKyg3s:
yf

c

.wówc zas w barakach Narwik I

6.Klich D-ca 2 komp. zamieszkały obecnie Toruń nie żyje
7.Orłowski D-ca 3 komp.
8,Smoliński Kwatermistrz

"

" prawdopodobnie Wrocław
" Gdańsk

9.Rykalskiemu powierzono zorganizowanie Administracji z zebra
nia tego sporządzono protokół oraz nastąpiło zaprzysiężenie
obecnych na zebraniu.Zobowiązano Dwódców Kompanii w dalszym ciągu
do pracy sabotażowej oraz wyznaczenia łącznika który od połowy
lipca będzie przekazywał meldunki o stanie gotowości bojowej
kompanii w każdy wtorek i piątek.Jak również D-cy Komp. zostali
zobowiązani do wydzielenia ze swych stanów po jednym plutonie
do dyspozycji Z-cy D-cy Baonu.
Na początku sierpnia 1943 r ja i kol.Klich udaliśmy się do pobli
skiej miejscowości gdzie zorganizowano organizację podziemną a
Komendantem został kol. Zadurski.W początkach sierpnia 1943 r kol.
RyŁalski zameldował że zorganizował Administrac ję:Komendantem
Milicji został kol, Rujner miejsca zamieszkania nie znam,Komen
dantem Portu w Gdańsku kol.Kowalkowski obecnie zamieszkały Szcze
cin.W dniach sierpnia 1943 r powiedział mi kol. Mizerski że zwer
bował do Organizacji Wiśnic£iego Inżyniera Budowlanego zamie
szkały obecnie Toruń,przy tym zwróciłem kol. Mizerskiemu uwagę
czy dokładnie sprawdza osoby te co werbuje,,w krótkim czasie
oznajmił że zwerbował do Organizacji Ciecholewskiego który posia
da własny pokój gdzie będą odbywały się zebrania.W dniu 21 sier
pnia 1943 r Kol. Mizerski oznajmił że z Gawrońskim ,Sokołowskim,
Klichem,Orłowskim i Szpajerem idą na spotkanie u Ciecholewskiego
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a gdy nie wrócą w dniu 22.08.1943 r to wyjechali do Borów Tućh$•
s k ic h

w celu nawiązania łączności z tamtejszą organizacją w pon

działek wieczorem przyszedł do mnie kol. Petryński i powiadomił
[~®nie

rozmawiał z żoną Rykalskiego która oznajmiła że otrzyma

* list od męża w którym pisze że wyjechał służbowo i w czwartek i
o8*1943

r wróci.We wtorek gdy zgłosili się łącznicy z każdej i

i zameldowali że dotychczas nie wrócili ich D-cy Kompanii.W drd
26.08.1943 r w godzinach rannych aresztowało mnie gestapo w mi€
pracy i po torturach w dniu 2.10.1943 r zostałem wisaz z kolegar
w liczbie 18 i jedna kobieta razem 20 osób przewiezieni do Obo:
Koncentracyjnego Stutthof.A byli to: 1.Kol.Sobieraj,2.Klich,3.1
walkowski, 4.Belling, Gdańszczanin5 ,Kuof Gdańezczanin,6 .Smolińsk:
Gdańszczanin,7.Chmielewski Gdańszczanin,8.Ginter Gdańszczanin,
9.Zadurski koło Gdańska,10.Glock Gdańszczanin,11.Balezrowicz G<
szczanin,12.Petryński Gdańszczanin,13.Mach Gdańszczanin, 14 .Poci
iy&
C0SL/^{
dowski nie znam adresu,15.Rujner nie znam adresu,16.Szpajer,17
kołowski nie znam adresu,18, Gawroński,19.Lutowski zamieszkały
pa,20.Irena Butowska zamieszkała obecnie Gdańsk-Wrzeszcz. ej
J-

V

20-ce zgotowano przyjęcie w obozie w Stutthofie gdzie nie mogli,
się poznać.^atomiast kol.Mizerskiego i Rykalskiego przywieziono
pO kilku dniach bez przyjęcia z biciem i bez skierowania jak nas
0(0

robót karnych tzn.się że kol.Mizerski i Rykalski

są winni że

sztab Baonu jak i administracji oraz zdrady Komendy Okręgu zal&
a\A/
od nich,bo poznano po ±Hr±&rsrcaj5±H traktpwaniu.Do organizacji
be><J
11 dziemnej w Obozie Stutthof należeli: Do którzy :Kaczyński,Węgrzy
Witkowski,Kol.Gawroński,Orłowski zamieszkały Toruń,Kol.Klich,
Kol.Sobieraj,Kol.Włodarczyk Franciszek i Kol.Nogajski.
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