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Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Odańaki
S O P O T Al .Niepodległości 766
Zdanowski Władysław syn Józefa i Weroniki ur.26.03.1909
w cHalinie pow.Lipmo zamieszkuje od 1946 roku w Tołkaicku
ul. Królewiecka 12.
Niniejsze pismo zawiera moje wspomnienia z działalności
w ruchu oporu podczas 11 wojny światowej.
W czasie ogólnej mobilizacji znajdowałem alf w Wieńcu
k/Włocławka. 1 września 1939 roku właściciel majątku Wieniec
załadował 4 wozy prowiantem 1 paszą dla koni i wysłał mnie do
lasu k / Włocławkat gdzie znajdowała się 14 p.p. 15 dywizja
Armii Pomorze. Zostałem przyjęty do wojska z poleceniem
prowadzenia taboru w składzie 24 wozy.
Wyruszyliśmy na Aleksandrów Kujawski • W Służewie tabor
został zawrócony z powrotem do Włocławka* z Włocławka przez
Kowal t Rakutowo cofaliśmy się na Gostynin.
Na szosie między Bsrachowem a Dąbrówką tabor został
rozbity przez samoloty niemieckie • Dąłączono nas do kompani
liniowej • Doszliśmy do Bzury pod Sochaczewem. Tu zostałem
z około 100 żołnierzami otoczony i po 4 ro dniowych walkach
rozbrojono i więto nas do niewoli.
W czasie walk pod Sochaczewem zostałem kontuzjowany
pociskiem altyleryjakim* obrażenia jakie odniosłem wymagały
leczenia* do dnia dzisiejszego odczuwam skutki tego obrażenia.
Uciekłam z niewoli i 20 września 1939 roku wróciłem
w okolice Włocławka.
W sierpniu 1940 roku wstąpiłem do ruchu oporu AK
Organizacji Pomorze w rejonie Lipno«Kowal-Włocławek
zajmowałem się kolportarzem pisma " P i o r u n " .
Przesyłaliśmy wiadomości o nlemcach . Pod koniec 1940 roku
zostałem zaprzysiężony 1 w dalszym olągu prowadziliśmy
kolportarz gazetki " S o k ó ł " .
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Z lasów Tucholskich gazetki 1 rozkazy przesyłaliśmy przez
łączników do Włooławka.
Zaczęły się wysiedlenia ludności starszej do Gubarnii
młodszej na roboty przymusowe do Niemiec. V miejsce wysiedlanych
osiedlano Niemców. Działalność nasza polegała na utrudnianiu
im tego • staraliśmy się pomagać w wyjazdach ludzi młodych do
Gubemll.
Jesionią 1941 roku Niemcy otoczyli leśniczówkę, gdzie
znajdował się punkt kontaktowy, zabito 1 osobę zostaliśmy bez
łączności z Włocławkiem.
Wiosną 1942 reku nawiązałem łączność i otrzymałem rozkaz
wyjazdu przez zieloną granicę do Guberni. Czterokrotnie przechodziłem
ulicami i kanałami do Getta, trzy razy z żywnością i raz z bronią.
fgj samej wiosny zostałem odesłany przez Małkinię, Wołkowysk
do Bielewicz, gdzie zawiązany został oddział AR z osadników.
Zajmowałem się organizacją tego oddziału . Za zadanie mieliśmy
obsługę dwóch oddziałów partyzantów. Zdobywaliśmy broń, amunicję,
iywneśó, lekarstwa . Służyliśmy jako obstawa w czasie wysadzania
pociągów i przy lądowaniu samolotów.
Dowódcą oddziału był Czesław Zdanowski, Jan Grela, zastępcą
ja - Władysław Zdanowski .
W czasie ofensywy wojsk rosyjskich wyparto nieaoów.
Wówczas ktpś zdradził i aresztowano J Grelę. Przejąłem całą
kancelarię oddziału, stację nadawczą i odbiorczą. Odbierałem
wiadomości i przesyłałem je przez łączników okolicznej ludności
1 oddzlałąm partyzantów / Hierzewo, Zelwlany /. Pomagaliśmy
dotrzeć do oddziałów partyzanckich ludziom, którzy musieli się
Ukrywać. W BIsławiezach przebywałem do 18.06.1944 roku.
Wyjechałem jako repatriant do Polski. Przywiozłem orod,
aparaty nadawcze, odbiorcze do Kszeszyo k/Gorzowa Wielkopolskiego
tam osiedlali się repatrianci.
Kancelarię oddziału /zaszyfrowaną/ zakopałem w miejscu
działania koło Białawlcz przy drodze na Poprawę.
Osiedliłem się w miejscowości Tolkmicko k/ Klbląga.
Z P O W A Ż A N I E M
Władysław Zdanowski
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Szanowna Pani
Janina Walentynowicz

W odpowiedzi na Pani list uprzejmie informuję, ze nie
posiadam schematu przesłanego Ojcu. Wspomnień O jca z tego okresu też nie
pamiętam. Dlatego przesyłam w załączeniu odpis życiorysu

i niżej podaję

odznaczenia jakie otrzymał. Odznaczenia jakie uzyskał w AK: ustanowiony przez
dow ódcę AK gen. Bora-Komorowskiego Krzyż AK - leg. nr 43397 z dn. 17.01.1989 ,
nadany zarządzeniem Szefa Sztabu G łównego Medal Wojska 1,2,3,4 - leg. nr 44443 z
dn. 1.07.1948. Inne odznaczenia: Krzyż Partyzancki - leg. nr 190-110 z dnia 9.04.1975,
Medal Zwycięstwa i Wolności - leg. nr 131-73-200 z dnia 4.03.1973, Medal za Warszawę
- leg. nr 146-73-217 z dnia 17.01.1974.
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O jciec używał

pseudonimu -" Sęp

Helena Zdanowska-Paździocha
Elbląg ul. Wiejska 20/1/14
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