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Pamięć

o

erześniu

1939 role.

Frzed drugą wojna światową byłem funkcjon; riusze s Policji Fa3=
stwowej,pracowałem w miejscowości Margonin oow.Chodzież woj.Pilskie
Ne naszym terenie było 25 % Niemców.* roku 1939 podczas częściowej
mobilizacji w Polsce Policji* Państwowa była podporządkowana władzom
wojskowym np.sprawdzanie wezwanych roczników czy siv stawili co o«;oich
jednostek wojskowych,internowanie Niemców,ochrona obiektów państwowych
i t.p. v dniu 1 września 1939 ro&u komendant powiatowy P.P.Kazimierz
Niewiarowski przyjechał c!o Margonina i zarządził ewakuacje* poste*
runku do Gniezna..¥ dniu 1 czy 2 września 1939 roku na (gniezno ofcdły
pierwsze bomby na ulice Chrobrego.W nocv na 3-go września 1939 roku
zebrani 1unkcjonariusze Policji Państwowej otrzymali około 40 inter*
nowanych Niemców celem doprowadzenia ich co Warszawy,tymczasem drogi
były bombardowane i* silne ataki z powietrza zmusiły nas do pozostawieni
nia internowanych Niemców w Łowiczu na placu sporto»yyiu Je i moi koledzy
na własną rękę udeliźmy się pieszo do Warszawy.Co się. stało z interno*
wanymi Niemcami nie wiem ponieważ również bvli atakowani przez własne
samoloty Jiemieckie.W Warszawie znalazłem się w dniu 8 września,na
ulicach były porozwieszane plakaty z napisem:- Żołnierze ani kroku
dalej, pokrótkim odpoczynku ulicą Grochowską udałem się do Nd^ra skąd
do siedlft Widząc trudną sytaaeje Jdfi3EQ ■ łea si-; do Rumunii lub Bu_g&rii
w miejscowości 3rody b.woj. Lwów bvło bardzo dużo rozbitków żołnierzy
i Policji Państwowej,jeden z oficerów wojskowych dał rozkaz zatrzyma*
nia się celem z organizowania kompanii i uderzenia na Niemców.w dniu
18 września 1939 roku przyszedł kapitan i powiedział-tutaj znajduje
się magazyny z odzieżą więc można sobie coś wybrać i kierować 3ię we*
dług własnego uznania ponieważ Związek Radziecki przekroczył granice
Polski i posuwa się dalej - szkoda rozlewu krwi.W dniu 19 września
1939 r.kilometrowe kolumny wojska polskiego stanełv i w miejscowości
Sasów woj.Lwów żołnierze Radzieccy rozbrajali Polaków,po rozbrojeniu
zostałem internowanyi z koszarowany w Sasowie przy rynku w domu na
pierwszym piętrze gezie już znajdowało się kilku osób przeważnie fun*
kcjonariusze Policji państwowej,oficerowie i t.p. Wieczorem « dniu
19 trześnia 1939 roku były wypadki roztrzelenia,ja byłem świadkiem
roztrz&lania przez żołnierzy Kadzieckich 2 Polaków-jeden roztrzelany
krzykiem odezwał się - ranny jestem,drugi krzycząc wołał - dobijcie
mnie,głosy te było słychać przez pewien czas,ja nie czekając schowałem
się na strychu,natomiast żołnierze Kadzieccy weszli na pierwsze oiętro
gdzie anajdowali się Polacy intemoweni i było słychać dalsze strzały
Rano w dniu 20 września wszedł do nas na strych jeden po cywilnemu
ubrany i odezwał się - Jestem Polakiem nie bójcie się polecenie jeśt
oficerów Radzieckich żebyście zeszli,je z szedłem ze strychu i nt
pierwszym piętrze zdjąłeś mundur pranatowy a wziąłem płaszcz wojskowy
4

pokrwawiony i z szedłem na dół,zaraz w drzwiach żołnierz Redziecki z oagnetem na karabinie wziął mnie i doprowadził ne miejsce zbiórki gdzie już
stało kilkunastu Polaków żonierzv i funkcjon;rjuszy Policji Państwowej
razem około BO osób, stojąc w szeregu postanowiłem udawać chorego i obłą*
kanepo,oi'ic )r Radziecki zapytał mnie -co mi jest ? udaw* I
nr go i t.d.
zostałem zwolniony, Będąc wolny poszedłem do jednego z mieszkańców w
Sasowie i prosiłem o oodanie mi wody do napicia - domownicy widząc mnie
w pokrwawionym płaszczu zaczęli płakać i ja z ninii,oo udzieleniu mi pomo=
cy poszedłem, idąc samotnie trogą znów zostałem zatrzymany przez żołnierzy K
Radzieckich i do stojącego pociągu kazano mi wejść,gdy na stacji Zdołbunów
pociąg się zatrzymał zapytałem stojąc -go kolejarza polska - gdzie my jedzie*
my - usłyszałem odpowiedz - wyście na torach do Szepetówki Z.R.,więc nip
czekając wykorzystałem nieuwagę stojącego żołnierza Radzieckiego i uciekłem
Pomimo ucieczki w Zdołbunowie patrole żołnierzy Radzieckich kierowały mnie
na wschód nie było innego wyjście więc znalazłem się w miejscowości Równe
zaprowadzono mnie do koszar wojskow ych mówiąc - w koszarach dostanie
obiad i przepustkę na powrót do domu,oosłucnałem i poszedłem w bramie
koszar stał żołnierz Radziecki..; koszarach spotkałem kilkunastu Polaków
w rozmowie dowiedziałem się,,ie żadnych przepustek nie będzie i nikogo nie
wypuszczają tylico przygotowują transport i wywiozą do Z.R. Chciałem wyjść
bramą którą wszedłem,lecz stojący żołnierz R.nawrócił mnie. W pewnej
chwili wychodził brama oddział wojsk radzieckich ja b*dec w ołaszczu
wojskowym dołączyłem jako ostatni oddziału i wyszedłem. Po wyjściu nawiąż
zełem kontakt z Polakami mieszkającymi w Równem dając mi przewodnika i na
przełaj bocznymi ścieszkfmi wyszedłem z miasta i kierowałem się na zachód
Przechodząc przez wioski prosiłem

tam mieszkających Pola .ów o przewo*

.dnike, ctóirzy chętnie służyli mi pomoc.. Idąc po droczę spotkałem innych
Polaków przeważnie wojskowycn zebrało się nas 20 osób,msjąfi informacje
od mieszkających tam Polaków żeby przez jedną vi oskę być ostrożnym ponie
waż Ukraińcy potworzyli komitety i atakuje przechodniów i t. p., nasza
rrupa lica c 20. .Osób,uzbroi li imy się w kije i pod dowództwem, rzekomo
$]•( o £'V
i
jednego rezerwy firześlijmy spokojnie.Id-.-c musieliśmy sic rozejdź gdy 2
każdy szedł v; inną stronę,ze mną szło 2-uch w kierunku Lublina.Po dojściu
do jednej z wiosek napotkaliśmy żołnierzy Racziec.rich uzbrojonych i kilka
dział artvlerii stanowiło to obronę,żołnierze Radzieccy nas zatrzymali
nie puszczając nas na zachód ,jeden sir* ozień zatrzymaliśmy się u jednego
Polaka,w rozmowie tamtejsi mieszkańcy namówili nas dając koszyki i greczki,
że rzekomo idziemy kopać ziemniaki z tym,że »v umó ionym miejscu pozosta=
l

wiliśmy koszyki i praczki a sami spokojnie szliśmy na zachód.]‘ośliśmy
spokojnie do Kowla,w drodze do stacji kolejowej Koszary Ukraińcy zatrzymali
cnie ponieważ byłem już sam,zaorali mi piaszcz i tornisterx a mnie zetrzy*
mali - znów udałem obłąkanego i t.p. - puścili mnit .Id ,-c aosze* łem do m.
Józefowo po drodze spotkałem 3 czołgi niemieckie zostałem legitymowany
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c znalezionej po rozbitym transporcie książeczkę wojskową na lez*
Zielony ..acłew zamieszały Raeom.DO Jćzeiowa przvbywałs większa
ilość wojsk nienieckich którzy zablokowali cgogę,wHc aa pare dni
zetrz^miłem si* w Józelowie gdzie u jednego gospodarza nopalem ziemniaki
c 230 zł.kupiłem rower którym spokojnie nie zatrzamyweny przez
Niemców przyjechałem do miejscowości Miegibalice pow•i%lessandr ó.v-Kuj«
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Ż Y C I O K I f S
Urodziłem się dnia 15 wrześnie 1910 rolcu w Niegibflicach
woj.Włocławek jako svn robotnika fabrycznego cukrowni M Dobre **
Po ukończeniu szkoły powszechnej udałem się do Seminarjum Msuczy=
cielskiego w Nieszawie gdzie ukończyłem 3 kursy.n roku 1928 po
śmierci ojca naukę musiałem przerweć.W roku 1934 po odbyciu obowią*
zkowej służby wojskowej wstąpiłem do Stowarzyszenia Młodzieży
Wiejskiej „ Wici "• W roku 193^ ukończyłem szkołę Policji P8ństwo=
wej w Mostach „ielkich woj.Lwów,po ukończeniu szkoły zostałem przy=
dzielonv do pracy na posterunku P.P. w miejscowości Margonin
b.pow.Chodzież woj.pilskie.Podczas okupacji ukrywałem się w mjejsco=
wości Niegibalice woj.włocławskie.W roku 1941 zostsłem wywieźiony
do Niemiec na przymusowe prace.W Niemczech po wkroczeniu wojsk
Alianckich do Schwerina wstąpiłem do wojska gdzie zostałem przydzie=
lony do jjilitary police

/2andarmerja/. W roku 1947 21 maja wróciłem

do kraju pracowałem w Kujewskiej Spółce Handlów j Włocławek ul.
Cyganka 19.PO likwidacji Spółki Handlowej pracowałem w Społem
Powszechni; Spółdzielnie opożywców Oddział we Włocławku.Z dniem
1 czerwca 1977 roku przeszedłem na emeryture. Jestem inwalidą I
grupy. Bezpartyjny.
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Pluskota Władysław
ul*Kruczkowskiego 9/14
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Włocławek, 26-1 1-1990
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87-800 Włocławek*

Nieszawa
Skr.pocztowe
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Stoaownia do artykułu w gazecie „WŁOCŁAWSKI
TYDZIEŃ " nr 31 w sprawia Akowców obwodu nieazaw8kiego oświadczam
Przed drugą wojną światową byłem funkcjonarjuszem Policji Państwowej
prasowała* w po*n*$»ki*» W wiesiącu październiku 1939 roku po uciecz=
-os z niswoli Związku Radzieckiego wróciłem do atron rodzinnych
wiejaeowośoi Niagibalice pow*Hieezawa w domu zastałem 2 braci Józefa
i Kazimierza,którzy jut organizowali Ruch Oporu,pierwsi członkowie
^

V l / Buchało m.Dobre pow.Nieszawa - dowódca
*

t

v 2/ KWiaoi4aki Jan Radziejów-Kuj.
|/ pluakota Józef m.Niegibalice zginął w Hadagoszczy
4/ Pluskota Kazimierz m*Niegibalice zginął w łlathausen
5/ pluskota Władysław m. Niegibalice wywieziony na roboty
l/ 6/ Baranowski Jan Obecnie zam.Zielona-Góra-łącznik
7/ piHohowaki tfan »*Pścininek pow.Nieszawa
-

y/ 8/ |CQprowłe* Witowo pow,8iessawa
9/ Sikoraki Witowo pow^Nieszawa
\/\Q/ Oiaaialaki Józef m.Stary Radziejów,

Posiadaliśmy radio odbiornik 4-rro lampowy,otrzymywane wiadomości

Z Francji i Londynu w języku polskim były przekazywane zaufanym
Folafcoi|t£a pośrednictwem Koprowicza i Sikorskiego z Witowa otrzy=

wywaliźmy tajna gazetki p.T»POLSKA ŻYJE i KUŹNICA MIŁOŚCI.
Prawdopodobnie Bucholc z Dobrego odbierał przysięgi od człon=

ków Ruohu Oporu-aostał roztrzalany przez Niemców.Kwieciński Jan
X)

v

f

/

umarł w wieku 87 lat,żona Kazimierza Pluskoty Bronisława Kwiat=
kowska mieszka Radziejów Kujawski.Koprowicz i Sikorski z Witowa
prawdopodobnie zostali roztrzelani. Ja byłem wywieziony do Niemiec
na przymusowa prace, Do kraju wróciłem

21 maja 1947 roku
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Przed drugą wojną światową byłem funkcjonariusze policji Państwowev
pracowałem w miejscowości Margonin pow*Chodzież woj. Pilskie.Na naszym
terenie było 25 % Niemców0 W roku 1939 podczas częściowej mobilizacji
w polsce Policja państwowa była podporządkowana władzom wojskowym np*
sprawdzanie wezwanych roczników cfcy się stawili do swoich jednostek
wojskowych,internowania Niemców ochrona obiektów państwowych i t*p*
* dniu 1 września 1939 roku komendant rowiatowy policji państwowej
Komisarz Kazimierz Niewiarowski z Chodzieży przyjechał do Margoninw
i zarządził ewakuacje posterunku do Gniezna*gdzie byliźmy zakwaterowani
w piwnicach na słomie,w dniu 1 czy 2 września 1939 roku na gniezno padł
pierwsze bomby na ulice Chrobrego.W nocy na 3-go września 1939 r©zebrer.
funkcjonarjusze Policji Państwowej otrzymali około 40 internowanych
Niemców celem doprowadzenia ich do Warszawy,tymczasem drogi były bombar
dowane i silne ataki z powietrza* zmusiły nas do pozostawienia intemo=
wanych Niemców w Łowiczu na placu sportowym,je i moi koledzy na własną
<Vjrę udali‘źmy się pieszo do warszawy* Co się stało z internowanymi Niem=
cami nie wiem ponieważ również* byłi atakowani przez własne samoloty
Niemieckif^W Warszawie anelazłem się w dniu 8 wr»e8nia,na ulicach były
porozwieszane plakaty z napisem,Żołnierze ani -kroku d8lej— *rO krótkim
odpoczynku ulicą Grochowską udałem się do Wawr8 skęd do SiedlcJ)
widząc trudną sytuacje kierowałem się do Rumunii lub do Bułgarii*
W miejscowości Brody b*woj*Lwów było bardzo dużo rozbitków żołnierzy
i Policji Państwowej* Jeden z oficerów wojskowych dał rozkaz zatrzyma=
nia się celem z organizowania kompanii i uderzenia na wiemców*W dniu
18 września 1939 roku przyszedł kapitan .i powiedział- tutaj znajdują
się magazyny z odzieżą więc można sobie wybr8ć i 'kierowsć się-według
własnego uznania ponieważ Związek nadziecki przekroczył granice Polski
i posuwa się dalej-Szkoda rozlewu krwi*W dniu 19 wrzwśnia 1939 r*
kilometrowe kolumny wojska polskiego stanęły i w miejscowości SASÓW
woj* lwowskie żołnierze Radzieccy rozbrajali polaków.po rozbrojeniu
zostałem internowany i z koszerowany w rasowie przy rynku w domu na
pierwszym piętrze gdzie już znajdowało się kilka osób przeważnie
funkcjonarjusze Policji państwowej,oficerowie i t.p* WIECZOREM W DNIU
września 1939 roku były wypadki roztrzelania,ja byłem świadkiem
roztrzelania przez żołnierzy Radzieckich 2 polaków-jeden roztrzeleny
krzykiem odezwał się -ranny jestem,drugi krzycząc woł^ł - Dobijcie
mnie,głosy te było słychać przez pewien czas*ja nie czekając schowałem
się na strych.Natomiast żołnierze Kadtieccy weszli na pierwsze piętro
gdzie znajdowali się Polacy internowani i było słychać dalsze strzały
Rano w dniu 20 września wszedł do nas na strych jeden po cywilnemu
ubrany

i odezwał się - jestem Polakiem nie bójcie się polecenie jeat

oficerów Radzieckich - żebyście zeszli,ja z szedłem ze strychu i na pie
wszym piętrze zdjąłem mundur granatowy a wziąłem płaszcz wojskowy
9
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pokrwawiony i z szedłem na dół zaraz w drzwiach żołnierz Kadtiecki
z bagnetem na karabinie wziął mnie i doprowadził na miejsce zbiórki
<r

gdzie już stało kilkunastu Polaków żołnierzy i funkcjonarjuszy .policji
Państwowej - razem około 80 osób. otojąc w szeregu postanowiłem udawać
. chorego - oficer Radziecki zapytał mnie co mi jest - udawałem chorego
i obłąkanego - zostałem zwolniony,będąc wolny poszedłem do jednego
z mieszkadców w sasowie i prosiłem o podanie mi wody do napicia - domo=
wnicy widząc mnie w pokrwawionym płaszczu zaczęli płakać i ja z nimi
Po udzieleniu mi pomocy poszedłem. Jdąc samotnie drogą znów zostałem
1

(

zatrzymany przez żołnierzy Radzieckich i do stojącego pociągu kazano
mi wejść,na stacji Zdołbunów gdy pociąg się zatrzymał zapytałem się
stojącego kolejarza polaka - gdzie my jedziemy - usłyszałem odpowiedz
-wyście na torach do szepetówki Zi.R.pwięc nie czekając wykorzystałem
nie uwagę stojącego żołnierzs fiadzieckiego i uciekłem.

..... ..—-

ro przyjechaniu do miejscowości Niegibalice woj^włocławek
w domu zastałem braci,którzy organizowali ftuch uporu gdzie i je zosta=
'

f

«

łem zaszeregowany.Byliżmy w posiadaniu tajnej gazetki p.t. POLaKA ŻYJE
i KUŹNICA MIŁOŚCI. Niemcy wkroczyli na trop tajnej organizacji i ja
i
zostałem wywieziony do Niemiec obozu karnego Cleudenhof pow*\areifswald
Brat Kazimierz został wywieziony do ubozu Koncentracyjnego ^athausen
\
a brat Józef do Radagoszcz^,obaj bracia w obozach zostali zamordowani »
W czasie zbliżania się frontu wojsk Radziwckico. rażeni z Niemcami
uciąkałem na zachód i tsk znalazłem się w Schwerinie,zaraz niezwłocznie
.

zgłosiłem się^ do szeregu wojsk polskich gdzie pełniłem obowiązki
M.P. Żandarmerja.
Do Kraju wróciłem 21 maja 1947 roku , dlatego tak późno
ponieważ byłem zrażony przebywających wojsk Radzieckich w Polsce.

/-/ Pluskota

Władysław
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Odcis z tajnej gazetki rOk

1940

Zmiana kurzu w polityce
Hej ucieszą się anglicy
Bo germania stwierdza serio
Trudno walczyć z obuzerią
Która dzień i noc bez przerwy
Nalotami psuje nerwy.
Gdy samolot stale hula
Trudno śpiewać wszak hej lula
Przeto Niemcy w samąp c^$
By z tej matni wyjść z honorem
Z miejsca swe zmieniają plany.
Już nie Anglia lecz Bałkany
Anglia wyspa to nie wielka
To dla Niemców bagatelka
A Bałkany jednym słowem
Interesem są życiowym.
Dziś się Anglie lekceważy
No bo zdobyć nieda rady
A germańcy luitfj&6iarze
Są w przededniu rejterady.
A tymczasem wieść nad wieści
Nadzwyczajna pełna treści
Ameryki to potęga
Przeciw Niemcom się z przysięga.
W Niemczech wielkie oburzenie
Bó nie dużo dni upłynie
Będzie nowe batorzenie
A więc namyśl się Berlinie*
Ma więc Adolf moc kłopotów
I szykuje swe manatki
Bo z Angielskich samolotów
Tysiącami lecą płatki.
Małe bombki od okruch
Gdy się budijzą wczesnym świtem
Rozrywane dynamitem.
Wielki ogień w górę bucha
Płoną Niemcy jak pochodnia
Za grab^ierze swe i zbrodnie
Z« krew której smok nie syty
Za wciąż nowe apetyty*
Jeszcze dzisjaj z wiełką werwą
Pokazują swoje szpony
Lecz porządnie gdy oberwą
To natychmiast spuszczą z tonu.
Sprzymierzeniec sztuka wredna
Jak Włoch zwykle każdy bywa
Gdy już Niemcom sił zabraknie
To napewno ich wykiwa.
Więc pan Adolf szuka gruntu
Jeszcze braknie by w bigosie tym
Zawrzały głosy buntu
Wściekłość dławi i nienawiść
Jadowitą ową żmije
Gdy się rzuca jej w odprawie
Polska żyje ! Polska żyje*
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Toruń, 1993*01*05

Ldz* 6/A/93

Z A S y I A n C Z B K I E nr 124/33

Fundacja "Archiwum Pomorskie AKM n Toruniu niniejszym
zaewiadcea, &e w nat<Bym zasobie jest teczka osobowa p*7'ładasława Pluskoty sygn. M-963/351# Z życiorysu napisanego przez nie
go same*#) wynika, że podczas niemieckiej okupnc.1l /do r.1941poiniej wywieziony na roboty do Niemiec/ przebywał w Niogibalicabh pow, Hiesaawa, gdzie wraz z braćmi należał do bliżej
nieokreślonej organizacji konspiracyjnej, Prowadeił nasłi;ch
radiowy z Francji i Anglii,
Nie udało nam się odnaleać nazwiska p*V',Pluakoty w ir.nyoh
relacjach złożonych w naszym Archiwum. Pan Pluskota we własnej
relacji podał nazwiska innych os Sb, współpracowników działal
ności konspiracyjnej *

Wioeprłsaes Fundacji
S

mgr Hanna Marcinkowska

I T

prof, Andrzej forcózak
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POLSKA ŻYJE !
Zmiana kurzu w polityce
Hej, ucieszą się Anglicy
Bo Germanie stwierdzam serio
Trudno walczyć z łobuzerią,
Która dzień i noc bez przerwy
Nalotami psuje nerwy.
Gdy samolot stale hula
Trudno śpiewać „Alleluja”.
Przeto Niemcy w samą porę
By z tej matni wyjść z honorem
Z miejsca swe zmieniają plany
Już nie Anglia lecz Bałkany.
Anglia wyspa to niewielka
To dla Niemców bagatelka
A Bałkany jednym słowem
Interesem są życiowym.
Dziś się Anglię lekceważy
No bo zdobyć nie da rady
A Germańcy luminarze
Są w przededniu rejterady.
A tymczasem wieść nad wieści
Nadzwyczajna, pełna treści
Ameryka to potęga
Przeciw Niemcom się sprzysięga.
W Niemczech wielkie oburzenie
Bo niedużo dni upłynie
Będzie nowe batożenie,
A więc namyśl się Berlinie.
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Ma więc Adolf moc kłopotów
I szykuje swe manatki
Bo z angielskich samolotów
Tysiącami lecą płatki.
Małe bombki od okrucha
Gdy się budzą wczesnym świtem
Rozrywane dynamitem
Wielki ogień w górę bucha.
Płoną Niemcy jak pochodnia
Za grabieże swe i zbrodnie
Za krew, której smok niesyty
Za wciąż nowe apetyty.
Jeszcze dzisiaj z wielką werwą
Pokazują swoje szpony
Lecz porządnie jak oberwą
To natychmiast spuszczą z tonu.
Sprzymierzeniec sztuka wredna
Jak Włoch zwykle każdy bywa
Gdy już Niemcom sił zabraknie
To na pewno ich wykiwa.
Więc pan Adolf szuka gruntu
Jeszcze pragnie by w bigosie tym
Zawrzały głosy buntu.
Wściekłość dławi i nienawiść
Jadowitą ową żmiję
Gdy się rzuca jej w odprawie:

POLSKA ŻYJE! POLSKA ŻYJE!
oto JąS^Ms

c$ /y v^
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POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Zarząd Główny

\

+

00-5 6 1 W arsz a w a , ul. M o k o to w s k a 14,
teł.: cen trala
(0 2 2 )
p rzy jęcia in teresan tó w
(022)
fax:
(022)

Biuro Inform acji i Poszukiwań
e-mail: biuro.poszukiwan@ pck.org.pl

tracing.service@ pck.org.pl

B. Inf. 129538/p

skr. p o c z t. 4 7
628 52 01 - 03
3 26 12 64
628 43 48
ww w .pck.org.pl

Pan
1 8. 01. 2:05
Władysław Pluskota
ul. Kruczkowskiego 9/14
87-800 Włocławek

W nawiązaniu do naszego pisma z dn.6.07.1994r. uprzejmie zawiadamiamy, że
obecnie z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi otrzymaliśmy następujące
informacje, a mianowicie:
badacz dziejów Inspektoratu AK-Włocławek p. dr Bogdan Ziółkowski napisał do
w/wym Muzeum , że m.in. Józef PLUSKOTA, członek tegoż Inspektoratu, został
aresztowany podczas dużej „wsypy” w tymże Inspektoracie w marcu- kwietniu
1944r,(ok. 60 osób) i był więziony na Radogoszczu w Łodzi i być może zginął tu podczas
masakry w nocy z 17 na 18 stycznia 1945r.
Kierownik Biura
Informacji i Poszukiwań
E
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Jest to tłumaczenie £ języka rosyjskiego inatrulccji,znelezione j
w k<nci larii Bolesława. uieruta,pierwszego powojennego prezydent*- Hzeczypospo*
litej Polskirj. Z tekstu j«dn®k jasno wvniks,że jeet to instrukcja przeznaczo*
nc dli placówki KT i w a^basadzi* sowieckiej w marszawie,która jakimiś dr ograł
dotarła do Polskich władz komunistycznych. Być może zresztą drogi to nie były
kr- t,przecież Bierut to przedwojenny egent KiwD. Hi# to zresztą jest najważ*
nic jsze.Najważniejsza jeat treść tej instrukcji pochodzącej z 1947 roku.
lektura 45 punctów n- kfżujących totalne podporządkowanie kr' ju interesom oś*
ciennego moc?rstwa,zniszczenie gospodarki samoezielności społechenstwa i wsze*
Ikiej inicjatywy jednostek,budzi grozę, fak jak gro z* budzą dziś u wielu obser
watorów polski skótki komonietycmnych rządów po 45 latach*Publikowany przez
nos tekdt ukazują wsżną przyczynę tego stanu rzeczy.

Ściśle

tajne, MOSKW/, 2-Vi- 1947 r. R A A PC
XN3VRUrOJA N £
>03
47 .

/Odpis dokumentu pochodzącego

z kancelarii
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Bolesława

,
Bieruta /

.• ? gmachu ambaaady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych
rekrutujących się z krajowców# Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze słożby
speojolne w miejscach p u b l l c m y c h , ^ ^ , , ^ p,.ayJtUiia
ambasda za pośredni*
ctwem naszych służb specjalnych#
2# Neleły
czagulnie zadbać o to,aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy
naszym wojskiem a ludnością cywilny kraju.Niedopuszczalne jest akładanie wizyt
w domach Krajowców przez naszą kadrę oficerską,ani nawiązywanie kontaktów
przez naszych żołnierzy szeregowych z miaiiacowymi kobietami, ludnością lub
żołnierzami krajowców*
3. Przyspieszyć likwidacje krajowców związanych z K P P, P S S, lalteroców,
łt Z Si Pff: , a K, 3 0 fi i innych ugrupowań,które powstały bez n* szej inspiracji
wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojn* j opozycji*
4* Dopilnować,aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności kiero*
weno zoinierzy,którzy przed wstąpieniem do armii Koścfcuazkowakjej przebywali
nu naszym ierjjjiwrgm* x terytorium.Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji#
5. przyspieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedn.^ organizację i dopilnowa
<by wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzonych
przaz nasze alużby specjalne.
t " Doprowadzić do poiączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizacje
a stanowiska od szczebla powiatowego w zwyż obserzić przez służby specjalne
Do cz^au zjednoczeni- zlikwidować znanych przywódców harcerstwa •
7* Spowodować i dopilnpwećt«bv delegaci wyzmczani na zjazdy partyjne nie
zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych
W żadnym wypadku delegaci nic mogą żwoływau posiedzeń aiędzyz^kładowych.
« razie k )nieczno»;ci zwołanie takiego posiedzenia należy wyeliminować ludzi
którzy wyk z< li aic aktywnością w wysuwaniu koncepcji i postulatów. Na kożd**
następny zjazd wybierać nowych kandydatów / rucnowo/tylko wytypowanych przez
n&sz^ służby specjalne.
8. należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyrużniających ssie zmysłem organiza*
cyjnym,umiejących sobie nadać popularność.audai takich należy pozyskać,; w n *
ssie odmo" nie dopuszczać do wyższych stanowisk.
9. Doprow?uzić do tego,aby pracownicy n* stanowiskach państwowych z wyjątkiem
służb ściganie i pracowników przemysłu wydobywczego otrzymali niskie pobory.
Dotyczy to w ezcze^ulności służby sdrowic,wymiaru sprawiedliwości,oświaty
i kierowników różnych szczebli.
10. Do wszystkich o r g n ó w władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi
współpracujących z naszymi służbami specjalnymi /bez wiedzy wiedz krajowych#
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11* iii* leży zwrócić szczególną um<gę,'by prasa krajowców nie poć iw:-1* suen*
ryc*nvcli ilości i rodzajów towarów wyeylanyzh t o nessego kreju*Hif aożnr
również nazwie t' go
a.N«lt?i,v dopilnoweć,eby pras* kr= jawa poćkrr*
ślals ilość towarów wysyłfnvch przez m a cło krajowców,ale ^spoami* ła, że
to w rt mach wv*it?nv umdlow*j*
1?* ?płynąc na władze krajowców,aby n< by*cy zirai,parceli i gruntów nie
0trzy* 'li “któw włssnoeci,a jedynie akt' nadania*
1% lik:iarunkov«* c politykę w 3tosunku <-o j ol.iict*" indywidualnego tek,aby
prowadzenie gospodarstw at?io się nie opłać?Ina,a wydajność jek naj*niej«
sza* ’A następnej kolejności przyat .pić do kolekt' wizacji wsi , * r^zie
wvstąpienis silniejszej opozycji należy zacniejszyc doatawv trodków produ*
kcji dla wsi i zwiększyć powinność wob> c pa A® twa* Je żeli to nie pomoże,
spowodowac-aby rolnictwo r:ie dawało pełn go pokrycia potrzeb żywnościowych
kraju i oprzeć wyżywianie ns imporcie.
14* Spowodować,aby wszystkie z- r z f< zenie,i -kt* prr vne.gospodarcze,orgf»*
niżącyjnr / z wyjątkiem wojaków: cli/ nie bvłv precyzyjne*
15* Spowodować, ab'’ dla kwżdej r.prawy powoi" >no ki lica koaia ji,urz<taów,
instytucji 8poiecznych,air ż*dn< z nich nie powinno aiec prawa pod- jcio*
wania ostatecznej decyzji bez. konsul t; cji z poS9ztsl3mi«/*ii <-otyczy prze
my.’łu zdobywczego/*

r~

osmorz dy w zakładach pracy nie aogą nieć żadnego wpłvwu na kierunek
daiełania przedsi* bioratw,aogą się z jmoweć jsdynie sposobem wykonywania
zleconych z-ó-A*

Związki zaworowe nie nogą mieć możliwości sprzeciwu wob^c poleceń dyrekcji
uWi ubciąż. ó związki inną pracą,j-k org?nizow1ni - wczasów,z»opf trżenie,
działalności rozrywkowej i oświaty .wycieczki oraz rozprowadzanie * trak*
cyjnych towarów*rotwierczenie opinii i decyzji wxaćzv politycznej*
18* Nr.leży pogodowićą»bv a*.- nso^>no tylko tych pracowników i kierowników
którzy wzorowo wykonują przydzielone ia zadani#* i nie wykazują ekłcnnoóci
eo analizowała aor-v wchodzących yoz te dzielenie*
19* Krajowcorc na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospoc" rczvch
należy stwórz.
..e wi-Bunzi do dzitłfcu,któr b^ dą koaproaitowag ich w ocfcdch
podwładnyc i zaaykać ia po rót do śroeowirk z któr eh pochodzą*
?0. ®9drze oficerskiej rekrutującej si^ z krajowców możm powierzać odpo*
yiodnie at^no^iafca pod w# runki ®,że sr, ta* już nasze służby apecj? lne*
2 1. utoczyć szczególna nadzór aa ilość amunicji co wszystkich rodzajów
broni z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostry* strzelaniu, prowa*
dzić rozlicz.nie*
??• Obj*?ć a
badawce*

ulataj naezorea wszelkie 1«. bor: torie i instytucje naukowo

23* należy zwrócić szczegulną uwagę n

ruch racjonalizatorów i wynalazców

rozwijać go i popier*ć,ale wszystkie odkryci* dozłaćnie Rejestrować i
zapisem przekazywać do centrali *dopuszczać do realizacji tylko te wynnlezk
i,którr prz^d* tn^ ui w przemyśl* wy doby &cz •*a*Wstę pn<--j obróbki i okraś*
lone w specj ln >j instrukcji. Nie aogą być realizowane t« odkrycia które
mogłyby doprowadzić do wzrostu proc ukcji kos*te* ogr- niczeni* wydobycia
surowców lub zeniecz.y z czknie zaniechanie dzieła/*, w wypadku głośnych
odkryć apowodo* c ich spi-zea^nie za grenice*Nie dopuszczać do publikacji
28
zawierających wartom*! i opisy wynalazków*

które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ogrsniczeaie wydobvc
ia surowców lub zanieczyszczenie zaniechanie działań, w wypadku głośnych
odkryć spowodować ich sprzedanie za granice. wie dopuszczać do publikacji
zawierających wartości i opisy wynalazków,
24* Spowodować zakłucenie w punktualności transportów / z wyjątkiem tran*
sportu określonego w instrukcji N K 552-46 /•
25* Inspirować zwoływanie nerad środowiskowych problemowych,zbierać stawie=
ne tam wnioski i prppozycje, rejestrować wnioskodawców,a realizować linie
określoną w instrukji*
26. Spopularyzować wywiady z ludśmi pracy na aktualne tematy produkcyjne,
w których zawarts jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu,ale nie
doprowadzić do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
27* Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe
i historyczne,ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
28. Zwrócić baczną uwagęfóz^ w odbudowanych i nowych większych miastach
i osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodo*
ciągowej*Stare ujęcia wodne, 1 studnie uliczne systematycznie likwidować#
29* Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować?aby ściefci przemysłom
we spływały do rzek mogących stanowić rezerwy wody pitnej*
30* Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowanych miastach nie mogą zawie=
rać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na budowle inwentarza lub groma*
dzenie Żywności na dłużej i w większych ilościach,
31* Spowodować,aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali
surowce i urządzenie nie pozwalające na produkję artykułów dobrej jakości
a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez
państwo#
32* doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich
stopni«K!ożns dopuszczać krytykę działalności administracy jnej,ale nie
wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.
33® Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemysłach wydo*
bywczych 1 w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno
dopuścić do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.
34* Szczegulnej obserwacji poddać kościół i tak ukierunkować działalność
oświatowo-wychowawczą,aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji*
Obiąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie,biblioteki,archiwa
kazania,kolendowanis,treści nauk religijnych orsz obrzędy pogrzebowe*
35* W szkolnictwie podstawowym.zawodowym a w szczególności wyższym dop.ro*
wadzić do usunięcia nauczyciele cieszących się powszechnym autorytetem i
uznsniem.Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych.Doprowedzić do zerwa*
nia korelecji*p Między przedmiotami,do ograniczenia wydawania materiałśw
źródłowych,do usunięcia ze szkół średnich łaciny,greki, filozofii ogólnej
logiki i genetyki.W historii nie można podawać,co który władca chciał
zrobić lub zrobił dla kraju,Trzeba natomiast ukazywać tyranie królów oraz
W8lki ucięmięrzonego ludu** szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich
specjalizacji*
35*Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych walką krajowców
z zaborcami / z wyjątkiem zaboru rosyjskiego/ szczegulnie z Niemcami i
walki o socjalizm*
37* W publikacjach, krajowych nie dopuszczać opracowań t-raktując.ych
traktńjących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji
i w czasie drugiej wojny światowej*
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38. ft rt>zie powstania organizacji popiert jąc=?j sojusz z neszym państwem
ele zmierzającej do kontroli działejąeej gospodarczej oficjalnych władz
kraju,należy natychmiast podjąć działalność /niezależnie od wiedz kraju/
obciążające te organizację tendencjami nacjonelistycznymi i szowinisty*
cznymi.Formy dzisłalno&ci burzenie naszych pomników i cmentarzy,publiko*
»anie ulot k wyszydzający nasz naródąn&szą kultur*,sens zawartych układów
do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejącą
nienawiść do nas •
39* Zadbać o budów, i rozbudowy mostów, eróg i licznych połaczra aby
w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej
strony dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.
4 % pilnow-^5by aresztować przeciwników poli tyczuch. ;ozpr c :,t;ic przeciw
ników z putor^tetem wśród krajowców.Likwidować w drodze tzw.zajźć sytua*
cyjnych przypadkowych,zanim stanę się głośnymi,lub aresztować ich wcześ*
niej zs wykroczenia kryminalne.
41.Mae dooyszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycz*
nycn.f razie konieczności rehabilitacji można ją prz&prowaózić tylko pod
warunkitn, że sprawa będzie uznano za pomyłkę sad ową,bez wszczynania
^iochodzeń i stawienie przeć sądem winnych pomyłki /sędziów,świeaków,
oskarżyć leli,informatorów /•
42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych
obsadzonych przez pertjt.Którzy swą dzi łałno^cią spowodowali str?ty lub
wywołali niezadowolenie podwładnych, w aytuacjfch drastycznvch należy
ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowośći ns stano*
wiaka równorzędne lub wyższo*W Skrajnych sytuacjach ulokować na stano*
wiskach nie kierowniczych i* traktować jako rezerwe kadrową do później*
szoj wymi<ny.
4?. ugł«szać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych
/ wo jeko#iainister,£łów*U: zarządy,szkolnictwo/ oskarżonych o działał*
ność przeciw ludowi,r?rzeci*ko socjalizmowi,przeciwko inoustraliz?cji.
Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.
44. Dbać o wymianę ludzi n« stanowiskach roboczych przez dopuszczanie
do tych funkcji ludzi z awansów,mających najnis&zze kwalifikacje.
45* Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z ntiniższych
grup społecznych,którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych,* tylko
chęć zdobycia dyplomu.-

*
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T O R U Ń

Dziękuje za otrzymane biuletyny.przepraszam,że
nie odpisywałem •
W załączeniu przesyłam:
1/

45 zasad zniewolenia

2/

Życiorys

3/

Wiersz - odpis z tajnej gazetki p.tytułem:Polska Żyje

4/

Odpis pisma wysłanego do Nieszawy

5/

Moja pamięć o wrześniu 1939 r.
Oświadczam,że w roku 1940 otrzymywałem tajne

gazetki p.T.

1/ POLSKA
2/ Kuźnica

ZYJE-druk gazetowy
Miłości - na powielaczu.

Bracie posiadali radio i otrzymywane wiadomości przekazywali
znajomym.-

/-/ Pluskota Władysław.
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Włocławek,dnia 27-10-1992 r

Pluskota Władysław
ur. 15-9-1910 r.y Niegibalicach
s.Wojciecha i W i k t o m
zam.uloZbiegniewskiej 9/14

Sj

3,

§ Z i § 9 9 — W * 2 £ * ® w ę k . ____

F U N D A
C J A
Archiwum Pomorskie Armii Krajowej
ul. Piekary 37
_87-J00__ T_o_r_u_£_
W miesiącu mercu 1992 roku otrzymałem pismo z Archiwum
Pomorskie Armii Krajowej Toruń.Bardzo dziękuje.
Obecnie jestem członkiem Solidarności i staram się
o przyjęcie mnie do Polskich Kompatairtów Solidarności we Włocławku
W związku z tym będzie mi potrzebne

oświadczenie o mojej należ=

ności do A.K.obwodu Dobre - Nieszawa,wobec tego bardzo proszę
o przysłanie mi oświadczenia o mojej działalności w roku 1940.
Z pozdrowieniem:
/-/ Pluskota Władysław
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Toruń 30 III 2004 r.
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Pani
Anna Pluskota
ul.Zbigniewskiej 9/14
87-800 Włocławek

Szanowna P a n i!
/

W imieniu Pani Proferor Elżbiety Zawackiej i pracowników Fundacji składam
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Małżonka śp. Władysława
Pluskoty.
Chciałaby także Panią prosić o przysłanie do naszego Archiwum zdjęcia
śp.Władysława i chociaż kserokopii dokumentów: ewentualnych odznaczeń,
nadania uprawnień kombatanckich, a także informacji o tym, czy śp. Władysław
działał w organizacjach kombatanckich. Proszę także o podanie daty zawarcia
związku małżeńskiego Władysława, nazwisko panieńskie Małżonki oraz imiona
dzieci.
Informacje o które proszę, potrzebne są do uzupełnienia akt śp. Władysława.
Będę Pani bardzo zobowiązana za odpowiedź.
(L y\ 1/

H

Łączę wyrazy szacunku. Z pow ażaniem .... ...................................
Elżbieta Skerska dokumentalistka
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NR RACHUNKU 82 1090 1506 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0244

Toruń 8.02.2005 r.

d .Jh ,

A

to

Pani
Anna Pluskota
ul. Zbiegniewskiej 9/14
87-800 Włocławek

oOMo, J kJ lj.

Szanowna P a n i!

Bardzo serdecznie dziękuję za przesłanie dokumentów dotyczących śmierci
śp. Józefa Pluskoty i śp. Kazimierza Pluskoty oraz wcześniej przesłaną dyskietkę
ze zdjęciem śp. Władysława Pluskoty.
Pan dr. Bogdan Ziółkowski często korzysta także ze zbiorów zgromadzonych
w naszym Archiwum.
Dziękuję za utrzymywanie z naszą Fundacją kontaktu.
Łączę serdeczne pozdrowienia i życzenia zdrowia.
Z wyrazami szacunku i poważania
........................................

Elżbieta Skerska dokumentalistka
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Poznań, 24 maja 2004
Anna Pluskota,
Ul. Zbiegniewskiej 9/14
87-800 Włocławek
Maria Małecka
maria.malecka@ae .poznan.pl

FU N D A C JA
'Archiwum i Muzeum Pomorskie
Armii Krajowi ora? Wciskowej Służby Po!«*’ s
w Toruniu

Wpłynęło dnia:

Szanowna Pani
Elżbieta Skerska
Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie AK
oraz Wojskowej Służby Kobiet”
87-100 Toruń ul. Wielkie Garbaty 2

l

.....

d z . . ......

i Z ałączniki:.................................................
R a fe ren t:....................................................

Bardzo dziękuję za zainteresowanie wspomnieniem o moim Ojcu, Władysławie Pluskota,
które przesłała do Fundacji moja Matka.
W liście z dnia 11 maja b.r. prosi Pani o przesłanie zdjęcia Ojca. Przesyłam nas dyskietce
dwie fotografie, jedną z czasów młodości, drugą z ostatnich lat. Bardzo proszę o informację,
czy akceptuje Pani tę formę, czy przesłać odbitki.
Łączę serdeczne pozdrowienia od mojej Matki i ode mnie
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Toruń 11.05.2004 r.

£ . J . 2. t M /Ą f r * /

Anna Pluskota
ul.Zbigniewskiej 9/14
87-800 Włocławek

Szanowna P a n i!

Bardzo serdecznie dziękuję za przesłaną relację oraz kserokopie legitymacji.
Nie posiadamy żadnego zdjęcia śp. Władysława, a jedynie kserokopie. Czy
byłaby Pani tak uprzejma i przesłała nam zdjęcie Zmarłego Małżonka. Jeżeli nie
chce się Pani rozstać z oryginałem, to obiecuję, że po wykonaniu kserokopii
zdjęcia odeślę je z powrotem.
Łączę serdeczne pozdrowienia.
Z wyrazami szacunku i poważania .......... 4 ^ 4
...........................
Elżbieta Skerska dokumentalistka
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