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Przyczynki historyczne

Bogdan Ziółkowski

HENRYK PROM IS (1916-1981)
INICJATOR PO W ST A N IA
KUJAW SKIEGO ZW IĄZKU POLITYCZNO-LITERACKIEGO

Henryk Promis urodził się 16 stycznia
1916 r. w Tariffville w Stanach Zjednoczo
nych, w rodzinie Szczepana, z zaw odu na
uczyciela i Cecylii z domu Tokarskiej. Miał
trzy siostry: Irenę, Annę Julię i Barbarę
(zmarła jako dziecko w 1931 r.).
Do Stanów Zjednoczonych rodzina
Promisów udała się po sprzedaży fabryki
maszyn rolniczych „Wisła" we Włocławku,
której współwłaścicielem wraz z Wojcie
chem Podlakem był Szczepan Promis.
Przebywali tam przez około 8 lat, do Polski
wrócili w 1920 r. i ponownie zamieszkali
we Włocławku. Szczepan Promis, z przeko
nania piłsudczyk, zaangażował się w działalność polityczną. Od 1928 r.
był członkiem Bezpartyjnego Bloku W spółpracy z Rządem (BBWR),
z ramienia którego był posłem na sejm w latach 1931-1938. Był też w i
cewojewodą łódzkim i burm istrzem Zduńskiej Woli.
Henryk Promis, po ukończeniu w 1929 r. szkoły powszechnej we
Włocławku, kontynuował naukę w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej w tym
mieście, ale ukończył gimnazjum w Poznaniu w 1936 r. Po odbyciu służ
by wojskowej (podchorąży rezerwy) krótko pracował jako nauczyciel.
Stanowisko ojca, kultywowanie w dom u tradycji niepodległościo
wych, szerokie kontakty we Włocławku sprawiły, że kiedy przed wojną
powstały struktury dywersji pozafrontowej Tajnej Organizacji Konspira
cyjnej o kryptonimie „Grunwald" (na terenie DOK nr VIII, obejmującego
cały obszar przedwojennego województwa pomorskiego) - Henryk
Promis został do niej zaprzysiężony (wiosną 1939) praw dopodobnie
przez Romana Józefa Dałkowskiego, ps. „Dalski", „Dalke", „Kozak".
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We w rześniu 1939 r. przebywał we Włocławku, ale jego działal
ność z tego okresu nie jest znana. W czasie okupacji ro'dzina mieszkała
we Włocławku przy ul. Toruńskiej, jednakże ojciec najczęściej przebywał
w Poznaniu i w W arszawie.
Jesienią 1939 r., kiedy we Włocławku zaczęły powstawać struktury
konspiracyjnej organizacji także o nazwie „Grunwald", Henryk został jej
członkiem. W szeregach tej organizacji działali w mieście tak zasłużeni
później żołnierze Armii Krajowej jak: Wacław Guzowski, ps. „Smuga",
„Bartosz", „Mietek", Józef Zieliński, ps. „Grab" czy chorąży Jan Zarębski.
Z ramienia „G runw aldu" H. Promis, w celu zwerbowania kadr do orga
nizacji, działał w środowisku młodzieży harcerskiej i Akcji Katolickiej
(sam był głęboko wierzący).
Od kwietnia lub maja 1940 r. został członkiem Związku Walki
Zbrojnej O bw odu Włocławek, z ramienia którego był łącznikiem do
kontaktów z konspiracyjnym harcerstwem. W Komendzie O bw odu
ZWZ współpracował do początku 1942 r. z Henrykiem Raszem, ps.
„Brzeski" (do ucieczki Rasza do Warszawy), prokuratorem Wojskowego
Sądu Specjalnego KO AK Pom., jednak współpraca ta jest bardzo słabo
udokumentowana. Podobna uwaga odnosi się do w spółpracy z Józefem
Brojczewskim, ps. „Dąb", przewodniczącym tego sądu w latach 1941-1944.
W lutym 1940 r. z jego inicjatywy E. K. Kłosowski, ps. „Zew",
„Zawisza", „Rymwid", „Ziemowit" utworzył we Włocławku największą
organizację konspiracyjną młodzieży w Okręgu Pomorskim AK - Ku
jawski Związek Polityczno-Literacki. Pomysł powstania organizacji
o charakterze propagandowo-wychowawczym narodził się w czasie
spotkań patriotycznie nastawionej grupy młodzieży w mieszkaniu E. K.
Kłosowskiego przy ul. Liliowej 6 we Włocławku. Brali w nich udział
obok gospodarza i H. Promisa również m.in.: Janina Lech, W anda Daszkowska i sporadycznie Benedykt Lech. Podczas spotkań odczytywano
wiersze o tematyce antyniemieckiej i niepodległościowej autorstw a
głównie E. K. Kłosowskiego i J. Lech, które następnie przepisyw ano
w kilkudziesięciu egzemplarzach i rozprow adzano w śród w spólnych
znajomych. Właśnie popularność, jaką zdobywała ta poezja, podsunęła
H. Promisowi myśl powołania organizacji, której celem działalności by
łoby podtrzym yw anie ducha i poczucia narodowego w śród społeczeń
stwa Włocławka. H. Promis nie został członkiem jej w ładz - Wysokiej
Rady, ale odpow iadał za kontakty na linii KZPL - sztab O bw odu ZWZ
Włocławek. Kontaktowała się z nim m.in. Janina Lech, ps. „Cytra",
„Eni", „Lena". Na przełomie stycznia i lutego 1941 r. nastąpiła dekonspiracja KZPL. H. Promis zdołał uciec w ostatniej chwili, kiedy gestapo
24
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miało go już aresztować (wyskoczył z balkonu na pierw szym piętrze).
Po bezskutecznych próbach odnalezienia go na terenie miasta, gestapo
we Włocławku wystawiło za nim list gończy. Ostatnie zapisy w aktach
gestapo o jego poszukiwaniu pochodzą z 13 XII 1944 r. Tymczasem Pro
mis ukrywał się na terenie Włocławka, początkowo w dom u Aleksandra
i Janiny Sidorów przy ul. Paderewskiego 6, a następnie w mieszkaniu
ich syna, kom endanta Szarych Szeregów we Włocławku - Czesława Si
dora, ps. „Srebrny Lis", przy ul. Kaliskiej 3. Został jego doradcą. W 1943 r.
wspólnie zaplanowali tzw. akcję „Sabinki", polegającą na zorganizowa
niu ucieczek z robót przymusowych w Rzeszy dwóch włocławskich
dziewcząt - Anny Julii Promis (siostry Henryka) i Czesławy Gugały.
W ykonawcą tych brawurow o przeprow adzonych akcji był Czesław Si
dor. W Szarych Szeregach H. Promis włączył się również w organizację
tajnego nauczania.
Pod koniec 1943 r. lub na początku 1944 r. przedostał się do War
szawy, do ojca. Wraz z nim brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po
wyzwoleniu wrócił do Włocławka i postanowił kontynuować naukę.
Rozpoczął studia na Wydziale Prawa UMK, ale ich nie ukończył. Przez
wiele lat pracował w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni, do
chodząc do stanowiska kierownika działu. Miał propozycje objęcia sze
regu stanowisk, ale warunkiem była przynależność do PZPR. Zawsze
odmawiał. Swą aktywność społeczną realizował działając w ZHP i Lidze
Ochrony Przyrody. W 1967 r. odszedł na em eryturę z pow odu choroby
wieńcowej.
Żonaty od 1946 r. z Heleną Promis (bardzo daleką krewną). Mieli
jedną córkę Annę (z męża Matuszewska, ur. 1946 r.), nauczycielka
w Kruszynie. Mieszkali we Włocławku przy ul. Bojańczyka 1 m. 8.
Henryk Promis zmarł na zawał serca we Włocławku 26 lutego 1981 r.
został pochowany na miejscowym cm entarzu komunalnym.

Źródła:
Instytut Pamięci Narodowej - Archiwum Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Warszawie (IPN-AGKŚZpNP), Akt oskarżenia w sprawie
Kujawskiego Związku Polityczno-Literackiego z 27 VI 1941 r. (w zasadzie pismo
o wszczęcie postępowania - B.Z.), sygn. 11-740, k. 7; IPN-AGKŚZpNP, Akta Reichsjustizministerium, sygn. CAMSW 395 RJM, sygn. 444, k. 177.
Fundacja „Archiwum i M uzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Po
lek" w Toruniu, t. osob.: Promis Henryk, Sidor Czesław.
M. Krajewski, Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), Włocławek 2002, s. 180.
W. J. Skotnicki, Harcerstwo męskie we Włocławku w latach 1911-1945, Toruń 2002, s. 262,
264-265.
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Promis Henryk ps. „Student” (1916-1981),
członek „Grunwaldu”, żołnierz Obw. ZW Z-AK
Włocławek, inicjator powstania Kujawskiego
Związku Polityczno-Literackiego (KZPL).
Urodzony 16 I 1916 w m. Tariffville (USA)
w rodzinie nauczyciela Szczepana i Cecylii z d.
Tokarskiej. Rodzina Promisów do USA wyemi
growała po sprzedaży fabryki maszyn rolni
czych „Wisła” we Włocławku, której współwła
ścicielem, wraz z Wojciechem Podlaskiem, był
Szczepan Promis. Na emigracji przebywali ok.
8 lat. Do Polski wrócili w 1920 i ponownie za
mieszkali we Włocławku. Ojciec Henryka, piłsudczyk, od 1928 należał do Bezpartyjnego
Bloku W spółpracy z Rządem (BBWR). Z jego
ramienia w latach 1931-1938 był posłem na Sejm. Piastował też urząd wicewo
jewody w Łodzi i burmistrza w Zduńskiej Woli. H.P. po ukończeniu szkoły po
wszechnej we Włocławku kontynuował naukę w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej
w tym mieście, ale gimnazjum ukończył w Poznaniu w 1936. Po odbyciu służby
wojskowej (pchor. rez.) krótko pracował jako nauczyciel. Następnie rozpoczął
studia na W ydziale Prawa Uniwersytetu w Poznaniu. W 1939 był na II lub
III roku. Kultywowanie w domu tradycji niepodległościowych i stanowisko ojca
sprawiły, iż wiosną 1939 związał się ze strukturami dywersji pozafrontowej pn.
Lotne Oddziały Bojowe krypt. „Grunwald”, gdzie prawdopodobnie zaprzysiągł
go Roman Józef Dałkowski ps. „Dalski”, „Dalke”, „Kozak”.
We wrześniu 1939 przebywał we Włocławku, ale jego działalność z tego
okresu jest nieznana. W czasie okupacji rodzina mieszkała we W łocławku przy
ul. Toruńskiej, jednak ojciec najczęściej przebywał w Poznaniu i w W arszawie.
Kiedy jesienią 1939 we Włocławku, jak i na całym Pomorzu, zaczęto odtwarzać
struktury „Grunwaldu”, został członkiem tej organizacji. W erbował kadry,
działając przede wszystkim w środowisku młodzieży harcerskiej i zrzeszonej
w Akcji Katolickiej. W kwietniu-maju 1940 wstąpił do ZWZ Obw. W łocławek
z zadaniem utrzymania łączności z konspiracyjnym harcerstwem. Do początku
1942 współpracował z Henrykiem Raszem ps. „Brzeski” (do czasu przerzutu
zagrożonego aresztowaniem Rasza do Warszawy), prokuratorem WSS KO Po
morze oraz z Józefem Brajczewskim ps. „Dąb”, przewodniczącym WSS
wiatach 1941-1944. Późną wiosną 1940 prowadził na kompletach tajnego na
uczania lekcje j. polskiego i historii. Komplety odbywały się w mieszkaniu przy
ul. Zielony Rynek 8 we Włocławku. Uczestniczyli w nich późniejsi członkowie
Sz. Sz., ,JVliP” (od października 1942) oraz AK (od połowy 1943), m.in.: Zenon
Bromirski ps. „Bolek”, Bogdan Markiewicz ps. „Majdan”, Kazimierz N apiór
kowski ps. „Pióro”, Leszek Bojańczyk ps. „Siwy” oraz Hieronim Ryszard Oster
(nie związany z konspiracją). Z inicjatywy H.P. w lutym 1940 Eugeniusz Karol
Kłosowski ps. „Zew”, „Zawisza”, „Rymwid” utworzył we W łocławku konspira-
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cyjną organizację młodzieżową pn. Kujawski Związek Polityczno-Literacki !
(KZPL). Zadaniem organizacji było podtrzymywanie ducha polskości wśród
społeczeństwa Włocławka. Nie wszedł w skład władz organizacji, ale odpowia
dał za kontakty KZPL - sztab Obw. ZWZ Włocławek. Łączniczką z KZPL była
m.in. Janina Lech ps. „Cytra”, „Eni”, „Lena”, którą wprowadził do ZWZ. Po
dekonspiracji KZPL na przełomie stycznia i lutego 1941 zdołał uniknąć aresz
towania, wyskakując z balkonu na pierwszym piętrze. Poszukiwany przez gesta
po listem gończym, ukrywał się na terenie Włocławka. Ostatnie zapisy w aktach
o jego poszukiwaniu pochodzą z 13 XII 1944. Około tygodnia przebywał
w domu Aleksandra i Janiny Sidorów przy ul. Paderewskiego 6, a następnie
w mieszkaniu Kurowskiej przy ul. Zielony Rynek 8 (mieszkała z matką Rafalską). Na parterze tego domu mieszkał też Jan Balcerowski ps. „Lech”, kmdt
„MiP” w 1944 we Włocławku. Utrzymywał z „MiP” bliżej nieokreślone kontakty
konspiracyjne. Od 1942 zacieśniła się jego współpraca z Czesławem Sidorem ps.
„Srebrny Lis”, kmdt. Sz. Sz. we Włocławku. Został doradcą Cz. Sidora. W 1943
wspólnie zaplanowali akcję o krypt. „Sabinki”. Zorganizowali ucieczkę Anny
Julii Promis (siostry Henryka) i Czesławy Gugały z robót przymusowych
w Rzeszy. W Sz. Sz. włączył się ponownie w organizację tajnego nauczania.
W tym zakresie blisko współpracował z M arią Woźnicką, jego koordynatorką na
terenie miasta i powiatu z ramienia Kmdy Obw. AK Włocławek. Pod koniec
1943 lub na początku 1944 przedostał się do Warszawy. Wraz z ojcem walczył
w Powstaniu Warszawskim.
Po zakończeniu wojny wrócił do Włocławka. Kontynuował studia na W y
dziale Prawa UM K w Toruniu, ale ich nie ukończył. Przez wiele lat pracował
w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni, dochodząc do stanowiska kie
rownika działu. Odrzucał propozycję wstąpienia do PZPR, co powodowało brak
awansu. Działał w ZHP i Lidze Ochrony Przyrody (LOP). W 1967 odszedł na
emeryturę z powodu choroby wieńcowej. Zmarł na zawał serca 26 II 1981 we
Włocławku. Spoczywa na miejscowym cmentarzu komunalnym.
Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką LOP.
W 1946 ożenił się z Heleną Promis (bardzo daleka krewna). Miał córkę An
nę (zam. Matuszewska), nauczycielkę.
AGKSZpNP-IPN w Warszawie, Akt oskarżenia w sprawie Kujawskiego Związku
Polityczno-Literackiego z 27 VI 1941 (pismo o wszczęciu postępowania - przyp.
Z.B.), sygn. 11-740, k. 7; tamże, sygn. CAMSW 395, RJM sygn. 444, k. 177;
APAK, T.: Gołębiewski A., Udział włocławskich i kujawskich harcerzy w walce
z okupantem niemieckim w latach 1939-1945, s. 35 (mps w zbiorach Fundacji);
Relacje: Bromirski Z., Promis H. (w zbiorach autora); J a s z o w s k i T., Kujawski
Związek Polityczno-Literacki we Włocławku, w: Pom. org. poza AK..., s. 164;
K o m o r o w s k i K., Leksykon..., s. 91; K r a j e w s k i M., Kujawy wschodnie
i ziemia dobrzyńska w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), Włocławek
2002, s. 180; Relacje..., s. 208; S k o t n i c k i W. J., Harcerstwo męskie we Wło
cławku w latach 1911-1945, Toruń 2002, s. 262, 264-265; Turczynowicz A.,
Wszystko co nasze Polsce oddamy. Monografia harcerstwa włocławskiego, Gdy

nia, s. 178 mps w zbiorach autora); Z i ó ł k o w s k i B„ Ruch oporu w mieście
Zycie Włocławka 2002, nr 9 s. 13; t e n ż e, Kujawski Związek Polityczno-Literacki
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