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GRZECHOWI AK ś urodzony 30 czerwca 1927 w KaczćftfeBffl

dzież, ojciec Franciszek Grzecbowiak St. posterunkowy

państwo»

wej, do rozpoczęcia I I wojny światowej zatrudniony na przejściu grani
cznym w CZarnkowie. Z wybuchem wojny zostaje skierowany do ochrony
. ewakułowanycb rodzin urzędników państwowych skierowanych w głąb kraju
na Wołyń /miejscowość Kowel/, tam wzięty do niewoli. Z-ginął w 1940r.
brak szczegółowej daty i miejsca śmierci. Przypuszczalnie z dużym pra
wdopodobieństwem zginął w obozie Ostaszków ZSRR gdzie skierowano więk
szość policji i straży granicznej oraz KOP-u. Był powstańcem wielko
polskim, walcząc/w Poznaniu a następnie na froncie północnym /RogoźnoChodzież - Nakło/. Matka Józefa Grzecbowiak z domu Wielebska córka
rolnika Wielkopolska, uczestniczka strajków stkolnych w zaborze prus
kim.
Do wybuchu wojny 5 klas szkoły podstawowej ukończyłem w Czarnkowie
w 1946 dokończyłem tą szkołę również w Czarnkowie. Następnie 5 klas
Technikóm Kolejowego ukończyłem w 1963r. w Warszawie, szkołę średnią
ogólnokształcącą ukończyłem w roku 1968 również w Warszawie. Z kolei
studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim prawo i administrację i stu
dia ukończyłem w 1974roku.
W zakresie działalności zawodowej, w 1940 zostałem skierowamy przes
"Arbeitsant" do pracy na roli w powiecie cbo dzieskim /Biachke kr.Kolmar/ pracując u kowala J.Lepczyńskiego a następnie u A. Hermann w tej
samej miejscowości. W 1944r. zostaje skierowany do pracy w Kablstfld Węglewo/ gdzie przebywam do 31 grudnia 1944, następnie przeniesiony
do obozu pracy w Rzgowie koło Łodzi gdzie przebywam do wyzwolenia.
Po wojnie wracam do Czarnkowa gdzie pierwste trzy m-ce pełnie służ
bę wartowniczą w m ilicji /obowiązek pełnienia służby od lat 18 do 45
z uwagi na uciekających hitlerowców z twierdzy Poznań/, a od m-ca
maja 1945 rozpoczynam pracę w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w S 2
Czarnkowie w charakterze praktykanta handlowego. Od stycznia 1947r.
do września 1949r. pracuje w charakterze sekretarza rachunkowości w K
Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie. Następnie w październiku 1949 prze
noszę się do Szczecina i podejmuje pracę w Powszechnym Domu Towarowym
w charakterze kalkulatora. Od maja 1951r. pracuje w Zjednoczeniu Budo
wnictwa Miejskiego w Szczecinie na różnych stanowiskach i różnych
miejscowościach. Kolejne trzy m-ce do stycznia 1954r. pracuje w Szcze
cińskim Zespole Drobnej Wytwórczości w charakterze kierownika wyna
lazczości i normowania pracy. Od marca 1954r. przenoszę się do War
szawy i podejmuje pracę w Centralnym Zarządale Kolejowych Zakładów
Produkcyjnych zmienionych następnie na Zjednoczenie Zakładów Napraw
czych Taboru Kolejowego, gdzie pracuje na różnych stanowiskach ostat
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nio w charakterze Naczelnika Wydziału Organizacji. Z dniem 30
czerwca 1982r. przechodzę na wcześniejszą emeryturę. JM,-czer
wca 1986r. pracuje na pół etatu w Resortowym Ośarodku Organizacji
i Normowania Paracy - Ministerstwa Transportu Żeglugi i Łączności
w Warszawie.
Ponieważ w czasie okupacji pracowałem w pobliżu Piły /Scfenei
demllchl/ok. 5 kmji gdy dowiedziałem się od mej matki że mój star
szy brat tam pracuje odwiedziłem go. W trakcie kolejnej wizyty
udzieliłem mu informacji że z okazji "Tag der YJeSrmaeht" byłem w
koszarach grenadierów /obecnie Szkoła Oficerska Wojsk Samochodo
wych/. Wówczas też padła luźna uwaga że dobrze by było gdybym
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tego rodzaju informacje mu przekazywał. Z pobytu tego zrobiłem
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szkic pytuacy^ny. Następnie wyszła sprawa próbnych lotów h itle
rowskiego samolotu transportowego /6-cio motorowy "G ig a n t "/,

tu

wyczułem że brat posiada lepsze i pełniejsze wiadomości, i do tej
sprawy już nie wracał. W 1943r. mój znajomy Franciszek Januszew
ski z Byszek został zaangażowany na dozorcę magazynu części lot
niczych - FE A Werke w Pile w miejscowości KiJnigsblick /obecnie
Kalina/ Z pobieranych kompletów części ustalało się produkcję
samolotów i .i c h typów w tych zakładach. Od konwojentów z tych
zakładów dowiedzieliśmy się również że w lecie 1944r. złomowane
są pewne typy samolotów* był to sygnał że z zaopatrzeniem ma
teriałów i części jest już b. źle. W końcu 1943 lub z początkiem
1944 roku brat starał się o pomoc do piekarni wskazując że w
obozie prący są polacy którzy mogą byc pomocni do tego rodzaju
prac. Wówczas wyciągnięto z obozuj pewnego kelnera z Warszawy
który jak się potym okazało, nie kwalifikacje piekarza decydo
wały o jego zatrudnieniu tan a poNpewnym czasie stwierdziłem '
że uzupełnia brata i w innych czynnościach. Ostatni raz w cza
sie okupacji byłem u brata jesienią 1944r. gdy pracowałem już
w Węglewie /Kahlstfld/. W końęu grudnia 1944r. zostałem wywiezio
ny do obozu pracy w Rzgowie.
Przyżeczenie na ręce brata złożyłem jesienia 1941 roku w
miejscowości Leszków koło Piły. Kryptonim komórki jak i psełdonim brata jest mi nieznany. Potocznie używał określenia
"W alter".
Do relacji załączam zdjęcie własne z roku 1974r. oraz kopię
z książki pracy "Arbeits buch".
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