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I. M ate ria ły d o k u m e n ta c y jn e
1/1 - relacja właściwa
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I/2 - dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relatora
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I/3 - inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

II. M ate ria ły u z u p e łn ie n ia ją c e relac ję
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III. In ne m a te ria ły ( zebr ane pr ze z „rel at or a”):
111/1- dot. rodziny relatora
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III/2 - dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r.
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III/3 - dot. ogólnie okresu okupacji (1939 -1 9 4 5 )
III/4 - dot. ogólnie okresu po 1945 r.
III/5 - inne...
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IV. K o re s p o n d e n c ja

V. W y p is y ze ź ró d e ł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne”]

VI. F o to g ra fie
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DO OKRĄGŁEGO

STOŁU

prawa rodziny

Jej istnienia,

uwzględniający

i obywatela, miarkowany

dobrem

Wyżej opisana działalność byłaby niemożliwe bez nasłuchu radiowego prowadzo
nego na terenie Politechniki Warszawskiej. Warunki jakie stwarzały liczne budynki
1 urządzenia techniczne (laboratoria) oraz patriotyczny personel, stwarzały odpowied
nie warunki do przechowywania ukrytych odbiorników radiowych, korzystania z po
wielacza itp. Inicjatorem tych działań był Witold Deptuła „Zygmunt”, stały pracownik
pomocniczy PW. Oprócz nasłuchu, zajmował się on wieloma innymi sprawami jak:
drukowaniem skryptów dla szkół podoficerskich, kolportażem prasy za pomocą pod
porządkowanych mu łączniczek wraz z kolportażem „Pobudki”.

Redaktorami tych pism byli: Witold Rothenburg-Rościszewski, Stefan G olędzinow
ski „Smoleński” , Wacław Kozłowski „Grzybowski” i in., których nazwisk nie mogłem
ustalić. W sierpniu 1940 r. Witold Rothenburg-Rościszewski wchodzi także w skład
redakcji „Biuletynu W ojskowego”. Trzeba nadmienić, że wychodził również „Biuletyn
Żołnierski” organ TAP, do której należała również „Pobudka” . Wydano tylko 9 nu
merów Biuletynu Żołnierskiego, ostatni w styczniu 1941 r. Jego redaktorem był Ta
deusz Garczyński, członek „Pobudki”.

Jak podaje Kazimierz Malinowski (JAP, Znak, KZ - str. 146) od lipca 1941 r. na
stąpiła zmiana tytułu na: Komunikat Informacyjny Konfederacji Zbrojnej i „Pobudki”.
Potem: „Organ Pobudki”, następnie: KZ i „Pobudka” . „Pobudka” i AK.

'Dla dobra zjednoczenia każdy dobry Polak zrezygnować musi z części swych ambicji osobistych czy grupowych, a dawne programy partyjne, w ramach współdziałania sprowa
dzone być muszą do wspólnego mianownika zasad minimalnych, ale nie wzruszalnych.
0 szczegółach będziemy mieli czas dyskutować po wypędzeniu wroga. Tymczasem siadaj
my do okrągłego stołu i niech uzgadnianie nie trwa zbyt długo!

- Panowie, więcej szacunku dla cudzych przekonań i wartości. Nie wmawiajcie w siebie
i w innych, że tylko Wy możecie zbawić Polskę, bo zbudować Ją możemy tylko wszyscy
razem.

Dzieło zjednoczenia posuwa się naprzód. Ludzie szczerzy, o szerszych horyzontach gar
ną się wzajemnie do siebie nie bacząc na dotychczasowe różnice i mury partyjne, których
większość została zburzona bombami najeźdźcy. Gorzej jest z przywódcami partyjnymi. Ci
uważają częstokroć, że zjednoczenie winno nastąpić właśnie na ich podwórku. Pod adresem
tych Polaków wołamy:

5) dopuszczenie do rządów tylko ludzi uczciwych, fachowych i silnych.

4) ustrój społeczny i gospodarczy - nie kapitalistyczny i nie komunistyczny oparty na
zasadach sprawiedliwości chrześcijańskiej,

3) wyeliminowanie z życia Polski wrogich mniejszości

2) ustrój polityczny
Narodu,

1) wielkość Polski - warunkiem

POBUDKA, nie będąc partią i wyłączając osobiste ambicje osób wokoło niej się gro
madzących, od początku swego istnienia głosi hasło jedności narodowej na płaszczyźnie
minimalnego programu politycznego, którego zarys rzuciliśmy w życzeniach noworocz
nych. Powtarzamy go w streszczeniu:

oddziału wojskowego

następujące osoby:

Naprzeciwko pralni „Zofia” znajdował się przy ul. Nowogrodzkiej 28 warsztat ślu
sarski, którego właścicielem był Michał Skowron „Skulski” oraz jego syn Bohdan
Skowron „Bohdan”. Warsztat ten zajmował się nielegalnie rusznikarstwem, gdzie od-

- Witold Rościszewski „Inżynier”,
- Jan Zborowski .Jastrzębski”,
- Jerzy Czekanowski „Wincenty”,
- .A rciszew ski”,
- Kazimierz Smoliński „Bobiński”,
- Seweryn Skowroński „Anatol”, .Jan ek”,
- Sikorowska „Danusia”,
- Jadwiga Piskorska .Jadzia”,
- Stefan Golędzinowski „Golski”,
- Janina Wilczyńska ,Jutkiew icz” była łączniczką dowództwa, przynosiła polecenia
i prasę, którą należało dostarczyć pod wskazany adres.

Do tego lokalu (wg Czesławy Ceglarek) przychodziły

Od .stycznia 1940 r. do lipca 1944 r. punkt kontaktowy znajdował się przy ul. No
wogrodzkiej 33 w pralni chemicznej „Zofia”. Właścicielką pralni była p. Zofia N o
wicka (1890-1969). Zatrudniała ona swoją siostrzenicę Helenę Świerczewską („Kry
sia”) i pracownicę Czesławę Ejzikiewicz-Ceglarek („Basia”). Obydwie zaprzysiężone
były w marcu 1940 r. w „Pobudce”. Lokal pralni składał się ze sklepu, zaplecza i su
tereny. Do sklepu były dwa wejścia: od frontu i z bramy, co ułatwiało szybkie ro
zejście się kilkuosobowej grupy. Suterena służyła jako miejsce zebrań. Zofię Nowicką
wprowadził do „Pobudki” Bronisław Kłaczyński, aresztowany na początku okupacji
w kawiarni Szwajcarskiej (róg Nowogrodzkiej i Marszałkowskiej) który zginął w obozie.

Inny punkt kontaktowy stanowiło mieszkanie Grabowskiego na Mariensztacie oraz
małżeństwa z tego samego domu co Grabowski (zapiski Anny Rothenburg-Rościszewskiej).

Podstawowym punktem kontaktowym K-dta „Pobudki” było mieszkanie Stanisława
Biella przy ul. Wilczej koło Poznańskiej, po stronie parzystej w poprzecznej oficynie
na 3 piętrze oraz mydlarnia prowadzona przez niego z żoną przy ul. Kruczej w okolicy
Wspólnej, po stronie nieparzystej. Stanisław Bieli aresztowany przez Gestapo późną
jesienią 1941 r. (9 listopada 1941 r.?) został zamordowany. Po aresztowaniu Stanisła
wa Biella nie było żadnych aresztowań, tzn. nikogo on nie zdradził.

1.1.1. Punkty kontaktowe i kolporterskie „Pobudki” i jej

Jak podaje kpr. Janusz Dipont „Mały” pierwsze numery „Pobudki” drukowane były
przez drukarnię Kopczyńskiego przy ul. Jasnej w Warszawie. Ostatnie numery „Po
budki”, od początku 1944 r. do Powstania, były drukowane przy ul. Smulikowskiego
13, na drukarskiej prasie ręcznej. Gotowe do druku teksty przynosił pchor. „Wiktor”
(Wiktor Frąckiewicz?), który z czcionek składał tekst. Drukowali: kpr. pchor. Eligiusz
Bruliński „Zarzycki” i łączniczka Zofia Żochowska-Benzińska „Hanka”, która gotowe
egzemplarze zanosiła na punkt kolporterski.
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_ Samuel Andrzej
2 Kostrowicki

Władysław
20 żelechowski

Mancewicz

Bobiński

Jastrzębski

13 Jan Zborowski

Anatol

12 Kazimierz Smoliński

11 Seweryn Skowroński

10 Tadeusz Garczyński
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Delegatura Rządu
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członek Zarządu

redakcja pism
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Jechanowski______________________________________________________________________________________

8 mec. Całus

7 Edward Huszczo

, Kazimierz
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dział
_________________________________________________________________________________________Podkowiński_____ ogorze s i_ppor. piec .
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Pseudonim

„Pobudki” który udało się odtworzyć od 15
r. (aresztowanie Witolda Rothenburg-Rościdziałalnością i in. Skład osobowy „Pobudki”
1943 r.

1 Witold Rothenburg
Karliński
por. kaw. rez.
k-dt „Pobudki”
_____________________________________________________________ -Rosciszewski__ r

Lp. Nazwisko i imię
r

Podaję niepełny skład kierownictwa
października 1939 r. do kwietnia 1943
szewskiego) oraz osób związanych z jej
od 15 października 1939 r: do kwietnia

Bronisław
19 Kopczyński

18

17 Orzechowski

O skrytce Wiedziała tylko „Ewa” . Budynek po Powstaniu nie został spalony. M a
teriały w skrytce zostały wyjęte przez UB i posłużyły do aresztowania „Ewy” .

15 Kiejstut B
Władysław

Punktem kontaktowym, czynnym do 31 lipca 1944 r. było Laboratorium A nalitycz
ne p. Ireny Zalewskiej przy ul. Mokotowskiej 43. Obok Laboratorium było mieszkanie
właścicielki, gdzie ukrywał się od grudnia 1939 do Powstania por./kpt. Stefan Golędzinowski „Golski”. W lokalu tym mieściły się także skrytki, w których gromadzono ar
chiwum „Pobudki” i 3 Batalionu Pancernego oraz broń. Budynek ten został spalony
podczas Powstania
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Lp. Nazwisko i imię
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' W czasie pracy w Delegaturze .Rządu, por. .Jastrzębski” Jan Zborowski, założył
skrytkę podłogową-na ul.ł'N6W6gródzkięj. w mieszkaniu rodziców łączniczki „Ewy”
Zofii Piaszczyńskiej.

dawano broń do naprawy. W Warsztacie tym przechowywano granaty i prasę pod
ziemną. Montowano też granaty, warsztat ten spełniał rolę awaryjnego punktu kontak
towego. Działał do-Powstania. • "
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21 Janina Wilczyńska
- 2 2 Zofia Nowicka

Jutkiewicz Janka
Celina
&
Ciotka
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23 Helena Swierczewska Krysia

a/

Czesława EjzikiewiczBasia
24
-Ceglarek

łączniczka W.R.
Rościszewskiego

*
punkt ^
kontaktaktowy

w pralni chemicznej
Nowogrodzka 33

łączniczka

j.w.

j.w.

j.w.

j/3 -5

13

14

R e la c je
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Pobudka
/ / " Ceglarek Czesława, Rościszewska-Boremska Anna, Świerczewska Helena, W il
czyńska Janina
D ow ództw a

Czapińską^Wunsche Irena, Donan Szpindler K onradTGOła^ewski M ichał, Grzebal* ski Czesław, fte rą Edmund, Jędrzejkowski Kazimierz, K o sso ^ tsz W acław, Libfera
Zdzisław, M ałkiew iczTtem a, Nowicki Tadeusz, Patrońska Hanna, Rafalski Eugeniusz,
Szaroń Tadeusz, Szyszkowa-Bardach Zofia, W oźniak Alina, W rzosek D anuta J., Z a
lewski Tadeusz

ni----------------------
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General Marii Wittek
i a

Toruń 12 VII 2002 r.

yi

Pani Czesława Ceglarek
ul. Kopernika 14
l.d z.2 82 6

W SK 2 0 0 2

86-031 Niemcz

Szanowna Pani,

Dział Wojennej Służby Kobiet naszego Archiwum zajmuje się gromadzeniem i
opracowywaniem materiałów dotyczących kobiet-żołnierzy I i II wojny światowej. Za
pośrednictwem pani Izabeli Kuczyńskiej otrzymaliśmy w ubiegłym roku Pani relację z
przebiegu służby wojennej. Ponieważ otrzymaliśmy ją wraz z ok. 200 innymi relacjami,
opracowanie tych materiałów trwało długo i dlatego dopiero teraz się z Panią kontaktuję.
Dziękuję za przekazanie relacji. Na jej podstawie została założona teczka osobowa na Pani
nazwisko o numerze inwentarza 2786/WSK. W związku z tym zwracam się do Pani z prośbą
o uzupełnienie teczki i przesłanie wszelkich dokumentów lub ich kserokopii związanych z
Pani osobą (np. oświadczenia świadków, legitymacje odznaczeń, metryka urodzenia,
świadectwa szkolne, świadectwo ślubu itp.). Czy nie zechciałaby Pani opracować bardziej
szczegółowej relacji ze swojej służby? Staramy się zgromadzić w teczce relatora jak najwięcej
materiałów tak aby w razie opracowywania biogramu był on dokładny. Materiały u nas
zgromadzone są udostępniane jedynie w celach naukowych.
Szanowna Pani, przesyłam informacje na temat naszego Archiwum. Załączam
pozdrowienia i mam nadzieję, że zechce Pani odpisać na mój list.

Z wyrazami szacunku

Dokumentalistka Archiwum WSK
Zał.:
1) Ulotka informacyjna o FAPAK.
2) Ulotka informacyjna o Memoriale Generał Marii Wittek.
3) Schemat relacji WSK.
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Łączniczki z „Pobudki"
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