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Dymitr Krawczenko ps. „Dima”, zastępca kierownika Szefostwa Wywiadu i
Ochrony Szarych Szeregów, członek KZPL, „kolporter „Ogniwa” (1924-1942).
Urodził się 7 I 1924 r. w Grodnie. Syn Dymitra i Walerii z d. Szymczak. Oj
ciec jego przeciwnik bolszewików po ich zwycięstwie uciekł z Rosji. Z zawodu
był geodetą i często zmieniał pracę, przemieszczając się wraz z rodziną po Pol
sce. W 1936 r. rodzina Krawczenko osiedliła się we Włocławku. Mieszkał przy
ul. Towarowej 5. Tutaj Dymitr do wybuchu wojny zdążył ukończyć 2 klasy
gimnazjum im. ks. Jana Długosza. Już przed przyjazdem do Włocławka był w
harcerstwie i tutaj nadal aktywnie w nim działał. W „Długoszu” był zastępowym
w 3 Włocławskiej Drużynie Harcerskiej im. S. Batorego. Wśród jego starszych
kolegów w szkole był późniejszy komendant Szarych Szeregów we Włocławku
Czesław Sidor, ale największy wpływ na niego wywarła instruktorka Maria
Woźnicka. Ideały wychowawcze wpajane w szkole i harcerstwie pogłębiły jego
patriotyzm i religijność.
Po wybuchu wojny Dymitr ze starszym, przyrodnim bratem Włodzimierzem
Sergiejem (synem matki z pierwszego małżeństwa) ruszyli w ślady innych har
cerzy na pomoc Warszawie. Uszli niedaleko. W Rakutowie pod Kowalem ogar
nął ich niemiecki patrol. Włodzimierz (rocznik 1918) został rozstrzelany, Dy
mitr zdążył uciec z miejsca kaźni. Wrócił do Włocławka gdzie od początku
włączył się w działalność konspiracyjną w szeregach Konspiracyjnego Harcer
stwa im. Romualda Traugutta. Brał udział 11 XI 1939 r. w zebraniu, ,które je
powołało. Został zastępcą kierownika Szefostwa Wywiadu i Ochrony Organiza
cji — Henryka Karbowiaka. Do jego zadań należało m.in. rejestracja kolabo
rantów i dokumentowanie zbrodni niemieckich.
W tym czasie pracował w Włocławskiej Fabryce Manometrów jako robotnik
fizyczny. W kwietniu 1940 r. zostaje wprowadzony (wspólnie ze Zbigniewem
Kwiecińskim ps. „Podbipięta”) do Kujawskiego Związku PolitycznoLiterackiego przez jego prezesa Eugeniusza Karola Kłosowskiego, którego po
znał jeszcze przed wojną. Należał do bliskich współpracowników i aktywnych
kolporterów prasy podziemnej, głównie „Ogniwa” organu KZPL. W organizacji
blisko współpracował również z Władysławem Magielskim ps. „Miś”, „Rus”
„Zbigniew”, Janiną Lech ps. „Eni”, „Lena”, „Cytra” oraz Stanisławem Broni
sławem Ćwiklińskim. Aresztowany został na początku marca 1941 r. przez
osławionego włocławskiego funkcjonariusza gestapo Juliusza Franka. Podczas
rewizji znaleziono przy nim bibułę konspiracyjną
Poddany brutalnemu przesłuchaniu, torturom jeszcze w więzieniu na Ko
ściuszki, a następnie na Gęsiej nie złamał się. Nie złamały go również przesłu
chania w obozie Błonie k. Inowrocławia a następnie w Zwickau w Saksonii
gdzie trafił w wrześniu 1941 r. Figurował tam pod nr 1276. Nie doczekał proce
su zakatowany w marcu 1942 r. — w wieku 18 lat.
Jego ojciec, który po aresztowaniu syna chciał iść za niego do więzienia, od
dać za syna życie, został 28 I 1945 r. zatrzymany we Włocławku przez NKWD i
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w następnym miesiącu wywieziony w głąb ZSRR. Zmarł tam w obozie, gdzieś
na „nieludzkiej ziemi” (Syberia) 25 II 1946 r. Tak dopełniła się tragedia męż
czyzn z polsko-rosyjskiej rodziny, gorących patriotów Krawczenko.
Literatura:
AGKŚZ p. NP.-IPN, CAMSW sygn. 395, RJM sygn. 444, k. 141; tamże sygn. 11-740. Akt oskarżenia w sprawie KZPL z 27 V I 1941 r., k. 28, 97.
APW, Akta Sondergericht Leslau 1941-1944, sygn. 259; APAK t. D. Kraw
czenko — relacje; A. J. Pawłowscy — relacje, A. Pawłowska, Wspomnienia o
moim bracie Dimku, Włocławek 2001 (maszyn, zbiory autora); List z PCK Z.
G. Biuro Informacji i Poszukiwań Nr B. Inf. III/0/980/7/58 z 24 I 1958 r. na
podstawie Listy strat PCK-226-99; Skotnicki W., Dzieje harcerstwa męskiego
we Włocławku w latach 1911-1945, Toruń 1994 (maszyn, pracy doktorskiej), s.
514-515, ,521-522, 524; Krajewski M., W cieniu wojny i okupacji. Ziemia do
brzyńska w latach 1939-1945, Rypin 1995, s. 137.
Sidor C., W podziemnym Włocławku [w:] Szare Szeregi. Harcerze 1939—
1945, pod red. J. Jabrzemskiego, t. II, Warszawa 1988, s. 188.
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Krawczenko Dymitr ps. „Dima” (1924-1942),
zastępca kierownika Szefostwa Wywiadu
i Ochrony Szarych Szeregów (Sz. Sz.) członek
Kujawskiego Związku Polityczno-Literackiego
(KZPL) we Włocławku.
Urodzony 7 I 1924 w Grodnie, syn Rosjani
na Dymitra i Walerii z d. Szymczak. Ojciec, por.
carskiej armii, przeciwnik bolszewików, po ich
zwycięstwie uciekł z rodziną z Rosji. Z zawodu
geodeta, często zmieniał pracę. Przed wojną
i w czasie okupacji podkreślał zawsze w doku
mentach narodowość rosyjską. W 1936 z rodzi
ną zamieszkał we Włocławku przy ul. Towaro
wej. D.K. do wybuchu II wojny światowej
ukończył dwie klasy Gimnazjum im. ks. Jana
Długosza we Włocławku. Jeszcze przed przyjazdem do Włocławka należał do
harcerstwa. Był zastępowym w 3. Włocławskiej Drużynie Harcerskiej im.
S. Batorego. Wśród jego starszych kolegów był Czesław Sidor, późniejszy kmdt.
Sz. Sz. we Włocławku, ale największy wpływ na Dymitra wywarła instruktorka
Maria Woźnicka. Czuł się Polakiem. Był wyznania prawosławnego.
Po wybuchu II wojny światowej ze starszym, przyrodnim bratem Włodzimie
rzem wyruszył na pomoc Warszawie. W Rakutowie pod Kowalem niemiecki pa
trol rozstrzelał Włodzimierza (ur. 1918). Zbiegł z miejsca kaźni. Wrócił do Wło
cławka, włączając się do pracy w Konspiracyjnym Harcerstwie im. R. Traugutta.
Uczestnik zebrania założycielskiego organizacji 11 XI 1939, został zastępcą Hen
ryka Karbowiaka, kierownika Szefostwa Wywiadu i Ochrony organizacji. Otrzy
mał m.in. zadanie rejestrowania kolaborantów i dokumentowania zbrodni nie
mieckich. W tym czasie pracował jako robotnik fizyczny w Fabryce Manometrów
we Włocławku. W kwietniu 1940 został wprowadzony przez Eugeniusza Karola
Kłosowskiego, prezesa KZPL (razem ze Zbigniewem Kwiecińskim ps. „Podbipięta”) do KZPL. Znali się przed wojną. Należał do bliskich współpracowników
E. K. Kłosowskiego, Władysława Magielskiego ps. „Miś”, „Rus”, „Zbigniew”,
Janiny Lech ps. „Cytra”, „Eni”, „Lena”. Aktywnie kolportował na terenie fabry
ki, w której pracował, prasę konspiracyjną głównie „Ogniwo”, organ KZPL.
Ponadto tak jak w Sz. Sz. i w KZPL prowadził obserwację i rejestr Polaków
współpracujących z Niemcami, a przede wszystkim konfidentów gestapo i poli
cji kryminalnej. Prawdopodobnie to samo zadanie wykonywał w stosunku do
członków Komitetu Rosyjskiego we Włocławku. W tym zakresie współpracował
z ojcem, aktywnym członkiem Komitetu. Na początku marca 1941 został areszto
wany przez osławionego włocławskiego funkcjonariusza gestapo Juliusza Franka.
Podczas rewizji znaleziono przy nim bibułę konspiracyjną. W więzieniach przy ul.
Kościuszki i Gęsiej nie załamał się podczas brutalnego śledztwa. Nie załamały go
też przesłuchania w obozie na Błoniach w Inowrocławiu, a następnie w Zwickau
(Saksonia), dokąd został skierowany we wrześniu 1941 (nr więźnia 1276). Nie
doczekał procesu, został zamordowany w więzieniu w marcu 1942.
Dymitr Krawczenko (ojciec) po aresztowaniu syna chciał pójść za niego do
więzienia. Został zatrzymany 28 I 1945 we Włocławku przez NKWD. Wywie
ziony w głąb Rosji, zmarł na Syberii 25 II 1946.
A G K ŚZpNP-IPN sygn. CAMSW 395, RJM sygn. 444, k. 141, sygn. 11-740 (akt
oskarżenia w sprawie KZPL z 27 VI 1941, k. 28, 97, APW akta Sondergericht Leslau 1941-1944, sygn. 259; APAK, T.: Krawczenko D.; Pawłowska A., W spomnie
nia o moim bracie Dimku, Włocławek 2001 (mps w zbiorach autora); K r a j e ws k i M., W cieniu wojny i okupacji. Ziemia dobrzyńska w latach 1939-1945, Ry
pin 1995, s. 137; S i d o r C., W podziemnym Włocławku, w: Szar. Szer..., s. 188;
Skotnicki W ., Dzieje harcerstwa męskiego we Włocławku w łatach 1911-1945
(mps pracy doktorskiej), s. 514-515, 521-522, 524; Ziółkowski B., Młodzież Kujaw
wschodnich w walce z okupantem, Biul. FAPAK, Toruń 2003, nr 2, s. 12, 19.
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Urodzony
in s tr u k to r ,

od 1 1 . 1 1 . 1 9 5 9 roku Pogo

tow ie H a r c e r s k i e ,T a j n e H a r c e r s t w o ,
areszto w a n y

3*02.19^-1 r o k u ,

w o b o z ie k o n c .Z w ic k a u g d z ie

osadzony
zmarł
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