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Fundacja "Archiwum Pomorskie
Armii Krajowej" w Toruniu
Pani dr Krystyna Podlaszewska
u l . Piekary 49
87-100 TORUft

Dziękuję serdecznie za biuletyny przesłane pod moim
adresem, które przypominają nam o działalności i walce Armii
Krajowej z okupantem hitlerowskim w latach 1939 - 1945 na
terenie Pomorza.
Ten region jest bardzo bliski memu sercu, ponieważ tam
przeżywałem moje lata młodości.
Aby prócz nazwiska nie być postacią anonimową, pozwoli Pani,
że przekażę garść informacji o sobie i mojej działalności
w ZWZ-AK .
Urodziłem się w dniu 15 stycznia 1916 roku w ŁagiewnikachKruszwicy, do szkoły chodziłem w Inowrocławiu, służbę wojskową
pełniłem
w
15
PAL
w
Bydgoszczy
i
wojskowej szkole
radiotelegraficznej w Krakowie.
W
1939 roku brałem udział w kampanii wrześniowej, którą
zakończyłem we Lwowie. Dzięki Opatrzności Bożej udało mi się
uniknąć niewoli sowieckiej i niemieckiej.
Cała moja rodzina mieszkała na terenie Pomorza - Łabiszyn,
Szubin, Bydgoszcz, Chojnice.
Mając informacje o wysiedlaniu i rozstrzeliwaniu Polaków przez
hitlerowców, postanowiłem nie wracać do domu i pozostałem na
rzeszowszczyźnie u przyjaciół i kolegów frontowych, z którymi
wróciłem ze Lwowa.
W roku 1940 wstąpiłem do ZWZ, zostałem zaprzysiężony i przyjąłem
pseudonim "MARGIEL". Pracę konspiracyjną zacząłem od propagandy
w placówce "Vedeta" działającej na terenie Chmielnika koło
Rzeszowa, skąd właśnie wychodził biuletyn informacyjny "Na
Posterunku". W roku 1941 zostałem przeniesiony na teren obwodu
kolbuszowskiego "Kefir" z zadaniem działań propagandowych wśród
żołnierzy "Wehrmachtu" na terenie Dęby, gdzie znajdował się
garnizon Wehrmachtu, tzw. "Truppenubungsplazt-Dęba". Znajomość
języka niemieckiego ułatwiała mi działalność na tym terenie.
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W końcu 1941 roku musiałem opuścić rejon Dęby i zostałem
skierowany do Dębicy, Obwód "Deser". Tam pełniłem różne funkcje,
między innymi dowódcy plutonu i oficera szkoleniowego oraz
instruktora tajnej szkoły podoficerskiej, nie wyłączając udziału
w dywersji. Brałem również udział w akcji "Burza".
Kiedy zostałem ranny musiałem wycofać się z walki.
Po wojnie zamieszkałem w Katowicach, gdzie kontynuowałem
nadal pracę konspiracyjną w organizacji "WIN".
Jak
z
powyższej
relacji
wynika
moja działalność
konspiracyjna
w
ZWZ-AK
miała miejsce na terenie byłego
Generalnego Gubernatorstwa i wydaje mi się, że niestosowne
byłoby umieszczanie mojego nazwiska w słowniku biograficznym
konspiracji pomorskiej, tym bardziej, że nazwisko moje figuruje
w aktach Obwodu "Deser" - Dębica oraz w aktach MON w Londynie,
skąd
w
roku 1948,
1981 otrzymałem odznaczenia wojskowe,
a obecnie jestem członkiem Koła AK Katowice Śródmieście.
Tyle informacji w skrócie
Dziękując za zainteresowanie się moją skromną osobą łączę
wyrazy szacunku i pozdrawiam

/-/ E. Marolewski
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