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CZŁONKA

KONSPIRACJI

POMORSKIEJ

STANISŁAW BOROWSKI urodzony 3 listopada 1915 raku w Wyśnierzycach p©w. Rad*m, syn Jana i Heleny z demu Ziętek - gospedarzy
ze wsi Ch©jn© pow. Brednie*.
,«/
Obecnie zamieszkuje w Grudziądzu, ul. Siericewa 5, k©ct 89~309
Po szk®le podstawowej w Chojnie ukończył 6 klas gimnazjum w Br©anicy i technikum kolejowe w Warszawie. W 1937 roku uzyskał dyplem
technika kolejowego. Po ukończeniu technikum zost*ł p©w@łany na
r©k do Szk©ły Podchorążych Łączności w Zegrzu. Po ukończeniu
tej szk©ły uzyskał st©pień plutonowego podchorążego. W 1938 roku
podjął pracę jak© k©lejarz na stacji ?^gr©wiec. W 1939 r®ku zos
tał p©w©łany na ćwiczenia w©jsk©we w Grudziądzu, gdzie dowództw©
pułku wystąpił© z wnioskiem © *wansowanie go na stąpień podperucznika.
W 1938 roku zawarł związek małżeński z Heleną Przybyłewską.
Do wojny zamieszkiwał z żoną i córką w Wągrowcu. Od p©b©ru d© wojfska w 1939 roku zestał wyreklamewany przez Polskie Koleje Państwo
we, b© był im potrzebny.
Po zajęciu Wągrowca przez Niemców we wrześniu 1939 roku,
Stanisław Borowski uciekł,wraz z całą załogą stacji Wągrowiec
ostatnim pociągiem do Sochaczewa. Po drodze k©lejarze ci zostali '
schwytami przez Niemców i zamknięci w stodole.
Stanisławowi Borowskiemu ud*ło się uciec i d©jechac d© rodzi
ny żony d© Zgniłobłot koło Brodnicy. Po dużych przezyciach w cza
sie ucieczki, żona Pana Borowskiego w ciąży i z roczną córk^ doje-chała również de Zgniłebłet. Od 1940 roku mieszkali w Ch@jnie
a Pan Borowski dojeżdżał do pracy do Brodnicy, gdzie był zatrudnia
ny w "Bodenamcie" jako kreślarz.
W 1942 roku został wciągnięty przez Franciszka Jarzębowskiego
ps. "Bluszcz" do Armii Krajowej. Został przez nieg© zaprzysięzony
jesieni^ tegez roku i przybrał pseudonim "Wir". Pan Borowski pa
mięta okoliczności przysięgi: wyszedł z "Bodenamtu", udali się
obydwaj w stronę lasku z* elektrownią i tam odbyła się przysięga.
Dostał
. . .
polecenie zorganizowania łączników.
Zaprzysiągł następujące osoby:
Jesieni^ 1943 roku w Niewierzu złozył przed nim przysięgę Jerzy
Sowiński p s ."Rolnik". Jego zadaniem był© rozeznanie w terenie
(Niewierz, Chojn©. Mszano) ilu jest młodych

^

męxzczyzn , którzy

m®gliby być wcieleni jako żołnierze AK. Chodził© o organizowanie
przedwojennych podoficerów, którzy w przyszłości mieli być wyteekorzystani d© szkolenia żołnierzy
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Jerzy S®wiński pełnił funkcją łucznika (między innymi pil©t©wanie
członków dowództwa) .
We wrześniu 1943 rokują. Borowski zaprzysiągł kolegę z "Bodenamtu" Janusza Dzierzgowskieg® z Brodnicy ps."Kruk" i p®wierzył
mu funkcję łącznika, który między innymi kontaktował się z Jerzym Sowińskim z Niewierza.
Zaprzysiągł też na jesieni 1943 roku Bernarda Gromelskieg® z Pie
chot i Henryka Ł^pkiewicza z Wr®ck, powierzająCim funkcje łącznikć
W 1944 roku, na ®kres "Burzy" Pan Borowski organizował szkolenie
w zakresie łączności
d® przyjęcia zrzutów
a lasem. Zaprzysiągł
wisk® już zapemniał,

z l®tnikiea i przyjmowania zrzutów. Terenem
była okolica w Bóbr®wie pomiędzy jeziorami
w tym czasie kolegę z Bobrowa, którego naz
wie tylko, ze zaraz po wojnie był wójtem

wBebrowie. Wygląd: niski, szczupły.
Dnia 11 listopada 1944 roku rozkazem Komendanta Okręgu Reich,
- pedpis Piorun (płk. Jan Pałubicki) l.dz. 221/44/P K.O* Reich,
p. Borowski został awansowany ze stopnia podchorążego plutonowego
na st®pień podporucznika (Dokument 38 opublikowany w wydawnictwie
Fundacji Archiwum Pomorskie AK "Okręg Pomorze Armii Krajowej
w Dokumentach 1939 - 1945”.
P® w®jnie p®djt*ł pracę na kolei

w Brodnicy na stanowisku

zastępcy zawiadowcy stacji Brodnica.
W 1969 roku przeniósł się na stanowisk© zawiadowcy stacji
w Ksrnatowie pow. Chełmno. Od 1971 roku do 1975 pracował w Zasad
niczej Szkole Kolejowej w Grudziądzu jak© instruktor. Od 1975 roku
przeszedł na emeryturę. Mieszka obecnie w Grudządzu przy
(kod 89-309 Grudziądz 11).
77 listopadzie 1993 r^ku został odznaczony Krzyżem Zasługi
J
na wniosek Toruńskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK.
legitymacja

kombatancka: Zaświadczenie 001344 - U/2375/91

z dnia 16.08.1991 roku.
legitymacja ŚZZ AK Okręg Toruń nr 025818.
/-/ Stanisław Borowski
Relację Pana Stanisława Borowskiego
kia
spisała Hanna Nowicka ż domu Dulska
zam. 60-331 Poznań
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Grudziądz, dnia 24.01.1994 roku.
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Dokument 38
11 XI 1944 r. — Awanse na oficerów i podoficerów żołnierzy AK In
spektoratu Brodnica.
A

K.O. Reich 1
L.dz. 221/44/P
Dnia 11.11.44
Zatwierdzone awanse na insp. B r o w a r 2
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Pseudonim
Leszkomir
Świecki
Soból3
Wir ?
Er
Horeć
Sławomir-lrys
Tur
Len
Pień
Cis
Kłos

Stopień
wojsk.
podchor
99

sierżant
plut.
99
99
99
„

Kpr
»

W konsp.
1942
1942
1941
1942 '
1943
1943
1943
1943
1944
1941
1942
1943

Funkcja
szef V in
kmdt obw
kmdt rej
z-ca Vk insD
kmdt plac.
dca tab. san.
Vk obw
Ik plac

ppor.
99

st. sier.
sier.

»»
,,
99

dca plut
kmdt rej
kmdt plac

Zatwierdzam:

Źródło:

Awans
do stop.

99

plut
»»

Kmdt Okręgu Reich
(—) P i o r u n 4
Piorun [podpis ręczny]

F. Arch. Pom. AK-Toruń, Ofcr. Pom. AK, sygn. 13.

1 Komenda Okręgu Pomorze AK.
* Inspektorat Brodnica.
* Kazimierz Antoszewski; pozostałe pseudonim y nie zostały rozszyfrowane.
4 Ppłk Jan Pałubicka.
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(1915 .... ) zawadawy kalejsrz,

w czasie wajny pr*a*wuł w Brodnicy .jaka Kreślarz, działał
rifc terenie

Inspekt*2*^w. Brodnica jaka zastępca kaiaenćunta

ydzi^łu V łącznafcol irspektaratu tradnlca.
Uradzany 3.11.1915 raicu w Wyśnierzycach p«^, Hadaa, syn Jena
i Heleny z daŁU Ziętek- gaspadarzy ze wsi Chajn© paw p r ą d n i 
cą* V. 1937 raku uzyskał w technikum kalejawy* w Warszawie
djpias teaimika kale;)ewege 1 zaatsł pewałsny da Czkały padchtrązych łt.uznaścl w Zegrzu. Pa je.j ukatfczeniu etrzyna? ste
pie/ pluta nalega padchtrąćega. ?r 1933 raka oe<5 jął pracę jaka
kalejarz n# stacji *ągrowlee 1 pracował ta* de wybuchu wajny.
-v czasie akapaeji był zatrudniany j*k# kreślarz w "'Padews^cie'’
w Sradnicy.

M 1942 reku zastał wciągnięty w szeregi AK i zaprzysi ;,żer;y
ćf/.ta Jranci3zka Jarzębowski ago pa .*,Bluszcz:ł. Przybrał pseudaniai ,łl?ir rt. Pałali iunkcje zastępcy kaiaeiidanta Wydziału V
łąo*n#ścl inspeitaratu Bradnloa. Jega Badaniem w.in. oyła zarganiz*waaie ł^cznlk^w w terenie (Brodnica, Flawierz, Chętna,
Mszana,

4clia wy» r:r*ski, Be torowa). Organizował tez szkolenie

w zakresie łącanoboi z letnikiem i przydawania zrzutu w akalicy Babrawa,
Pa v»ajrif wri cił da pracy na kalei pełniło iunkcję z-cV zawia
dowcy stacji w Prądnicy. Następnie pracował na kelei w Kernat«*ie i Grudziądzu, Od 1975 raku przeszedł na eaeryturę.
BeakasetB ji.O.Keicłi L.dz.221/44/P dnia 11 .11.1944 raku zost*ł
awanse v'.'*ny przez Kaaendanta Okręgu Pemorskiege ppłk* J«;na Pa—
łubie-iega ze sta unia padcliarążega da ata oni* podporucznika.
listopadzie 1993 raku zaet*ł edznacaony Kr iy$se.*i Zasługi
n« wniasek Ta ru/iski ega Okręgu 3Z2 AK.
Załącznik dakuwentacyjny;
Źródła datyoaące awansu ć c etapnifc ppor.;łunaacja Arcniwum
jPausarssie A Z - Teru/ .Ckręg Panorze AK sygnatura 13.
Teczka nr W .... .

Oprauawała Kann* Nawleka
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Borowski Stanisław II ps. „W ir” (1915-...) zca
kier. Wydz. Łączności Insp. AK Brodnica.
Ur. 3 X 1 1915 r. w Wyśnierzycach, pow. Radom,
syn Jana i Heleny z d. Ziętek, gospodarzy ze wsi
Chojno pow. Brodnica. W 1937 r. ukończył techni
kum kolejowe w Warszawie. Powołany do Szkoły
Pchor. Łączności w Zegrzu, ukończył ją w stopniu
plut. pchor. W 1938 r. podjął pracę jako kolejarz na
stacji Wągrowiec i pracował tam do wybuchu wojny.
Podczas okupacji mieszkał w Chojnie pow.
Brodnica, skąd dojeżdżał do pracy w Brodnicy
w urzędzie ziemskim Bodenamt SS Landwirtschaftliche Buchstelle, gdzie zatrudniony był jako kreślarz.
Jesienią 1942 r. został wciągnięty w szeregi AK
i zaprzysiężony przez Franciszka Jarzębowskiego ps.
„Bluszcz”, kierownika łączn. w sztabie Insp. AK
Brodnica, zatrudnionego również w Bodenamcie.
Z pracujących tam Polaków Jarzębowski zorganizował placówkę łączności Insp. AK
Brodnica. Jako łączniczki działały tu m.in. Elżbieta Kamińska ps. „Kalina”, Klara Kona
rzewska ps. „Iwa”. Przybrawszy ps. „Wir” Borowski pełnił funkcję zcy Jarzębowskiego.
Jego zadaniem było zorganizowanie łączników w rejonach Obw. AK Brodnica (m.in.
Brodnica-Miasto, Niewierz, Chojno, Mszanę, Pląchoty, Wrocki, Bobrowo). Zaprzysiągł
m.in. -^Jerzego Sowińskiego ps. „Rolnik” i ->Jerzego Dzierzgowskiego ps. „Kruk”.
Organizował też szkolenie w zakresie przyjmowania zrzutów na zrzutowisko Inspekto
ratu znajdujące się w okolicy Bobrowa oraz w zakresie nawiązywania łączności z samo
lotami. Mianowany na ppor. rozkazem KO (L. dz. 221/44/P dn. 11 X I 1944).
Po wojnie wrócił do pracy na kolei pełniąc funkcję zcy zawiadowcy stacji Brodnica.
Od 1975 r. jest na emeryturze.
APAK, T.: Antoszewski K., Borowski S., Dzierzgowski J.: Akta OPAK z. 13; AK na
Pomorzu...', Z a w a c k a, Szkice...
Hanna Nowicka

40

14

15

16

y
Dr«ga Pani Haniu

P*znań, dnia 11 . 02. 1994 r
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Dziękuję bardz* za list i zaświadczenie dla
P*dałam d«

pana T. ^ubtmskieg#.

Okręgu, myślę, że sprawa z#stanie p*zyJtywnie załatwiana.

Byłam 24 stycznia w Grudziądzu u pana Stanisława B*r*wskieg* ,
by spisać *d nieg* relację.
Jak dowiedziałam się #d k*legów z Brodnicy a «becnie zamieszJtałych w Poznaniu, pan B«r«wski był ich komendantem, stan*wił ważne
•gniw* w tej siatce a nikt nie spisał jeg# relacji.
On sam nie jest w stanie teg* zr*bić, b* prawie nic nie widzi
(ch*r#ba jaskra) a jeg# z»na nie umie się d* teg» zabrać.
Spisałam wszystk* c* mi ptwiedział Pan Btr*wski. Oprócz znanych
mi AK»wców S*wińskieg# i Dzierzgtwskieg*, wymienił jeszcze inne *s*by, których pseudonimów nie pamiętał.
Załączam również *prac*wany przeze mnie bi»gram Pana B*r„ d* "Sł*
nika. Załączam również kser# z Waszeg* wydawnictwa - d#icument 38,
gdzie p#z.5 MWir" t* Pan B#r.
Są jeszcze braki,które jak sądzę, m*ze uzupełnić Zarząd Okręgu
w T*runiu:
1) jaki Krzyż Zasługi *trzymał Pan B#r. - jak ja byłam jeszcze g#
nie *debrał i nie wiedział dokładnie jaki, nie znał nr. leg.
2) brak f#t*grafii - zapomniałam • t* pr*sić — p*winna byc w ak~
tach Okr .T*ruiiskieg*, sk*r# wydali mu legit SZZ AK.
Od Państwa B»r*wskich dr*gą p#czt*wą nic się nie uzyska, b« tam nie
ma kt* pisać.
Jeśli Pani pr«i'. Zawacka tę propozycję zaakceptuje, prsszi; o legity
mację Odznaki Pamiątkowe j AK Pomorskiego dla Pana Borowskiego, bardz*
by się ucieszył. Nasze koło ma jeszcze te odznaki kiedyś zamówione
w Warszawie i moglibyśmy mu wysłań.
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BOROWSKI STANISŁAW
ps. ,łWIR"

A

B u d n i e ! 1*** ^

B

z-ca Vk insp.

zaprzysiężony jesieni^ 1942 r.
przez Franciszka Jarzębowskiego
Borowski zaprzysiągł:
we września 1943 Janusza Dzierzgowskiego
ps.Kruk
jesienińą 1943 r.Jerzego Sowińskiego p s .
V
"RolniK"
Bernarda Grroael3kiego
Henryka Łapkiewicza

H.N.

Zródł©; Relacja Stanisława Borowskiego,
Janusza Dzierzgowskiego
Jerzego Sowińskiego
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RnhoWo^
BOROWSKI

(STANISŁAW)

AK

Członek AK, pracownik, kolei. (Bronisław) Chamski
skontaktował Zygmunta Wiśniewskiego z Borowskim.
Borowski, jesienią 1943r., wprowadził
Wiśniewskiego w tajniki pracy w AK i przyjął od
niego przysięgę wraz z Chamskim oraz przydzielił
go do sekcji łączności w Insp. Brodnica.

T.: Wiśniewski Zygmunt,

Insp. Brodnica,

I, i/ł.
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