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Na podstawie przepisów §§ 46 i 47 Statutu Światowego Związku Żołnie
rzy Armii Krajowej - Zarząd środowiska "Pałac” Światowego Związku'
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska w Poznaniu zaprasza
Pana /Panią/ na Walne zebranie Środowiska, które odbędzie się w
środę dnia 18 listopada 1992 r. o godz. 11,oo w Sali Herbowej Urzę
du Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Al. Niepodległości 18.
Proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie walnego zebrania - powitanie
i gości.

przybyłych członków

2 . Wybór Przewodniczącego i Sekretarza walnego zebrania ; oraz
Komisji mandatowej, Komisji wyborczej i Komisji uchwał i wnioskówj
3. Powołanie Prezydium walnego zebrania.
4. Uchwalenie porządku obrad walnego zebrania.
5» Sprawozdanie:
a/ Zarządu
b/ Komisji rewizyjnej

|

6 . Zatwierdzenie zamknięcia rachunkowego i uchwalenie wniosku w
sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
7. Wybory:
a/ Członków zarządu
b/ Komisji rewizyjnej
c/ Delegatów na Walne zebranie

delegatów Okręgu

8 . Rozpatrzenie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków dotyczących
działalności Środowiska w następnej kadencji.
9. Wolne głosy i wnioski.
10.Zamknięcie.
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JAWGROWICZ/RHHI Zofia, ps."Zośka" - SołHerz Armii Krajowej
córka Antoniego Jaworowicza,mistrza malarskiego i Marii z Kubickich.
Ur. 14 mftja 1902 r*w Obornikach wlkp.Zmarł® 24 aaja 1985 w Dorthelm
/I^F:/»Poeiadala wykształcenie średnie kandlowe*?rzed woj^ 1 pdl^iej do
połowy 1943** pomagała ojcu w prowadzeniu zakładu malarskiego*
W 1941 r* Nawiązała kontakt z Wojskową Służbą Kobiet działającą w

"Kraju Warty" i pomogą# dla siatki wywiadowczej tejże organizacji
zwerbować pracownika rieoieckiej fabryki samolotów Focke Wulf w Pozna
niu -Zdzisława Kołodziejczaka,który zdobywał cenn© materiały wywiadowcze
^

dla Gddz.II K*G* AK*Od końca 1942 r. włączyła się czyw i e do pracy kon
spiracyjnej w Okręgu Pznańskim •Kierowała wszystkimi punktami kontak
towymi zorganizowanymi dla inspektoratów Okręgu w Poznaniu*0 tejże
działalności Gestapo się nfg$y nie dowiedziało.Zoatała aresztowana
pod koniec czerwca 1945r* po dekons: iracji W*S*E» pod zarzutem zwerbowania do konspiracji Zdzisława Kołodziejczaka* Do 9 listopada 1943 ?•
była więziona w Forcie VII, a potem w gronie 24 kobiet oskarżonych o
zdradę kraju przekazana do więzienia śledczego w Lipsku gdzie^oczekiwała
na wyznaczenie rozprawy w Trybunale ludowym w berlini@„Pod koniec marca
1945 r* prokurator zakończył śledztwo bombardowań Berlina do rozpra-

®*wy ni@ doszło* Cała grupa więźniarek zastała uwolniony przez wojska
alianckie 19 kwietnia 1945 r.
W okresie oczekiwania na powrót do kraju.Zofia Jaworowiez pracowała
w Komitecie Polskim w Lipsku fktóry ozga^lwnał obozy i transporty
dla powracających z obozów koncentracyjnych i robót przymusowych*
Wróciła do Polski w sierpniu 1945 r.Wraz z ojcem i siostrzeńcem
przeniosła się do Gdyni gdzie znowu pomagała ojcu w prowadzeniu przed
siębiorstwa malarskiego oraz przyjęła posadę bibliotekarki.
W międzyczasie wyszła zaoąż i pod koniec życia małżonkowie pr*«nie£ll
się do Republiki Federalnej *iemiec.
Bibliografia*
O.K.B.Z.H. - Materiały śledztwa OKP Ko/70
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Aleksandra Bielerzewska:
Materiały do biogfcamow
Zdzisław Kołodziejczak
*'
"
i*
^
Urodzony ok. 1915 r. Z zawodu był technikiem budowlanym.
Harcerz^początkowo członek VII Hufca Harcerzy im.St.Czarniec
kiego w Poznaniu,późnie,i Akademickiego Koła Harcerskiego
im. Heliodora Święcickiego przy Uniwersytecie Poznańskim.
W czasie wojny był nadal członkiem Akad.Koła Harc;działającego
w konspiracji.
W czasie wojny pracował początkowo chyba w Zarzadzie Miejskim
/Stadtverwaltung/,był zatrudniony przy budowie lotniska na Ławicy
sztucznego jeziora Rusałka, robił plany wszystkich gorzelni na
terenie Warthegau. Pracwał ruwnież przy likwidacji cmentarza
przy ul.Grunwaldzkiej.Później pracowa|w zakładach Focke Wulf
w Krzesinach.
7.
Poznania uciekł 6 czerwca 1943 r. przez Łódź do warszawy.
Powodem ucieczki było aresztowanie w dn.5.6.1943 członkow
Akad&oła Harc.
W Warszawie pracował w komórce zachodniej Wydziału Legal/zacji
/i
Komendy Głównej AK - kryptonim "Park". Kierownikiem Parku był
wówczas Jan Ścibor-Kamiński. Zajmował się wystawianiem dokumen
tów podr</ży dla osób udających się na zachód. Mieszkał i firmo
wał mieszkanie przy ul.Grzybowskiej.»v'3/pcu/sierpniu 1943 został
w tym mieszkaniu aresztowany wraz z całym materiałem /zabrano
r wnież meble ze skrytkami/. Przebywał na Pawiaku,skąd zabrano
go do Poznania w związku z dostarczeniem władzom konsjafcracyjnym
planów lotniska w Krzesinach! Przeszedł b. ciężkie śledztwo:
wybito rau wszystkie zęby, pompowano woeję < 4 a żołądka. Po ok.
2-miesięcznym pobycie w Poznaniu przewieziono go do Warszawy.
Przebywał w więzieniu przy ul.Daniłowiczowskiej. Władzom pod
ziemnym udało się nawiązać z nim kontakt, Drosił o truciznę,
gdvż bał się^że nie wytrzyma już dalszych tortur. ponieważ zaistn
niała możliwość odbicia -o. dostarczono mu zarazki tyfusu, aby
do/prowadzić do przewiezienia go do szpitala. po trzech dniach
przewieziono go do szpitala zakaźnego przy ul. Chocimskiej,
skąd miał bvć odbity. Niestety po kilku dniach zmarł. Było to
I
w listopadzie 1943 r.

I
Materiał przekazałam p. Marii Kaniewskiej I
do wykorzystania w ew. publikacji z podaniej
źródła
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