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i 5  I

Relacja uczestniczki walk o niepodległość. yf

1.

Gertruda Jadwiga Iwańska z domu Piątkowska , 1-mo voto Pohl..

Ur. 23 sierpnia 1914 r. w Toruniu.

Rodzice Antoni i Agnieszka z domu Wilamowicz.

Intel.prac. ojciec urzędmik kolejowy.

Wykszt. - ukończona szkoła podstawowa 

Ostatnia praca zawodowa - urzędniczka .

Adres - ul. Łowczych 7 70-884 Szczecin - Wielgowo.

II.

Udziału w wojnie wrześniowej nie brałam.

Należałam w latach 1934 - 39 do Żeńsk.Oddziału Zw.Strzel, w Toruniu 

- do czasu wyjścia za mąż. Zdobyłam tam wyszkolenie sanitarne.

III.

W wrześniu 1939r. mój pierwszy mąż brał czynny/ udział w kampanii 

wrześniowej. Zaginął jako jeniefl wojenny, zostając uznany za zmarłego. 

Zamieszkiwałam z bratem por. Pawłem Piątkowskim oficerem 4 p.lotniczej 

który po zakończeniu walk o Warszawę dostał się do niewoli niem. 

i uciekł w pierwszych dnia**.października 39r. i
W końcu października 39r. brat Paweł w porozumieniu z oficeram/w W-wie 

zorganizował tajną organizację K.O.P. i został jej komendantem na 

Okręg Ptfnforze.Wprowadził mnie do swej organizacji w charakterze 

łączniczki - zostałam przez niego zaprzysiężona.

Na terenie Torunia komendantem był por.rez.Alfons Zaborowski.Organi

zacyjnie podlegałam i utrzymywałam z nim kontakt.Zadaniem moim 

było przejmowanie amunicji, którą dostarczał mi brat Zaborowskiego 

pracujący w niem. Zakładach Amunicyjnych , (czy też w tychże magazynach 

kolportowałam t&jną prasę "Polska Żyje", oraz przejmowałam przesyłki 

pieniężne dla celów organizacji. Naboje jak też pieniądze przekazy

wałam w/g. poufnych zleceń brata z W-wy. Prasę i pieniądze dostarczałt
mi brat z W-wy, za pośrednictwem łącznika. Zimą 1940r., jeździłam 

do Łodzi, celem dostarczenia naboi i meldunku.

Pseudonimu nie posiadałam. Funkcja - łączniczka brata m e g o y Pawła,od 

końca października 1939r, do chwili aresztowania.

6 marca 1940r. rozpoczęły się aresztowania członków org. przez Gesta

po - aresztowano komendanta Zaborowskiego, który nie wytrzymując 

tortur wskazał kilka adresówczłonków K.O.P. Zginął zamordowany.

Brata aresziwano w końcu 1940r. Po strasznych torturach zmarł 

w SttLtthofie.

Ja zostałam aresztowana 18 marca 1940 r . , wraz z ojcem i matką.

Aby łatwiej wpaść na ślad miejsca pobytu mego brata, rodziców 

zwolniono w lipcu tegoż roku. Po zaaresztowaniu%rats.,rodziców i moje
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Po pewnym czasie całą moją rodzinę zwolniono, wysiedlając ich ao 

Generalnej uuberni.

d o  obozu koncentracyjnego zostałam przewieziona z grupą 32 kobiet 

^ dnia 7 lipca 1^40. W j8avensbriick przebywałam do 25 kwietnia i945r.

tj. do czasu wyzwolenia nas z o d o z u  przez Szwedzki Czerwony Krzy2 .

J  W obozie Ravensprtick posiadałam numer 4.038. W połowie grudnia ±yą?r. 

-.powróciłam ao Polski. Sędąc w obozie pracowałam u Bindera w, szwalni.

IV.

1. Pojpowrocie ao kraju( osiedliłam się w byagoszczy, pracując w Zarządzie 

Miejskim przez ą lata na etacie pi-acowniKa umysłowego. Następnie 

4 lata pracowałam w Rejonowej Skłaunicy Przemysłu anemicznego również 

jako siła umysłowa.

w ly-ją przeniosłam się do szczecina, powtórnie wyszłam za mąż, z uwagi 

na sł$o,y stan zurowia nie poaięłam pracy,, zostając na ucx-z^mamu męża 

również byłego więźnia obozu koncentrącyjnego Mauthausen.

V.

Pociauam listy m oje, pisane z ooozu K o n cen tracyjn ego  ao i-ouziny, 
zavi/iaaomienie z odozu konc. stuttnoi o śmierci mego urata Pawła 

PiątkowoKiego, oraz uwiei-zycelniony oupis wniosicu pi-zesiealeńczego 
dla naszej rodziny do GenGub. , wniosek sporządziły władze Gestapa, 

treść jest jednocześnie świadectwem naszego patriotyzmu i martyrologii. 

/Fotokopia oryginału eksponowana była na wystawie w Toruniu./

W korpeiracji współpracowałam w Toruniu z 

Y  a/ Aleksą Szewą zamieszkałą obecnie w Toruniu przy ul.Poznańskiej 72. 

Bmiętam nazwiska członków naszej org. K.O.P. - znając osobiście 

\/ 1. Witold Lendzion - obecnie redaktor radia i telewizji - Szczecin 

{/ 2. Bernard Domżalski zamieszk. Toruń ul. Rybaki.
tl

W transporcie wlęźnierek, który był "Sondertransportem, jechały 

zejmną m.inn. Lonia Biernacka z Torunia i Wanda Ruczyńska, obecnie 

zamieszkała w Toruniu ul.Mickiewicza 92 m.2.

Pamiętam, że śledztwo w naszej sprawie z ramienia Gestapo, prowadził 

Obersturmftihrer Sobótka - a wśród aresztujących naszą rodzinę znajdo

wał się gestapowiec nazwiskiem Skowroński. Imienia nie znałam.

Należę do Koła ZBoWiD w Szczecinie-Bąbiu.

Szczecin, dnia 11 września 1974 r.
____

wyraźny podpis - imię i nazwi
sko

Załącznik: ./.
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1. Odpis dokumentu przesiedleńczego z dnia 20.1.1941 r. Nr.II-C 

68/41 sporządzonego przez Geheirae Sta&fcspolizei. Określono nas 

w nim.jako fanatycznych Polaków, podkreślając moją i brata przy

należność do tajnej organizacji, oraz łączność z organizacją 

"batalionu śmierci,•oraz aresztowani^ nasze.

2.spis współwięźniarek z "Sondertuansportu" do Ravensbrttck —

listę odtworzyłam z pamięci, bez porozumienia się z wymienionymi.
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L i s t a  wifcźaiarek z Teruaia, z Fertu VIII, wysłaayeh. przez rest»pe 
"seatertraasperte*" ie ebezu keaeeatraey jaefie w R*veasbrueiieaia 
6 lieea 1940 reku.

1. ar 4027 Keleaa Seleeka ebeeaie zaaężaa Ezupewiez
2. 4028 Staaisława Pyszera zaarła w ebezie 24.6.1944 r,
3. 4029 Ja«Lwifta S«leeka przebywa z» graaiea
4. 4 0 3 0  Elżbieta Góralska zmarła 3.12.1963 r.
5. 4031 Ireaa Głewaeka przebywa za ^raaiea
6. t~l'4032 0««ylia Żelek ebeeaie zaaeżaa MutheT
7. 4°35 ■‘"eeaarea Bieraaeka
8. 4*^4033 Daauta Ostejska " " Pała*
9. U M 0 3 5  Wsaea Ruezyńska 2Ł*axxa
10. 4036 Maria Lrzewieeka zatarła. Jiir aie zupełaie peway.
11. t*/M037 Izabela Ostejska ebeeaie zaaężaa żuehewska
12. y«xĄ-038 Gertruda Jadwiga Pehl " " Iwańska
13. U v4039 Aleksa Sebieralska »' " Szewa
14. 4040 Julia Drzewieeka
15. 4042 Heleaa Pietrewiez
16. 4049 Barbara Rehleff
17. 4050 ^ertruea Rezulska
18. 4052 Maria Chuezińska
19. 4053 Belesława Baraaewska
20. 4054 Maria Ma#h ebeeaie zamężaa Jaryaewiez
21. 4055 Anastazja Chejeeka , aatka.
22. 4056 Urszula Krzyżaaewska • eórka'
23. 4^ 2.6  ftaria Saraewska
24. if> Jaaiaa Sebezyńska
25. tRezalia Kryezy^ska aie żyje
26. q0h2 Zefia Newieka
27. Stefaaia Galikewska
28. siestra Galikewska
2 9. ' Klara Wejtaeka
30. Bejaaewska
31. Wikteria Mutkewska
32 . Ka»k« U*’-  " -

^ak wyżej peeaae, auaerj- traaspertu zaezyaałj się et 4025 *e 4056. 
Listę spisała ^ertruea Jadwiga pehl Iwańska z temu Piątkewska 
zamieszkała w Szezeeiaie-Wielfcewie, ul. Łewezych 7. /*r ebezewy - 4036

Szezeeia-Wielgewe, 13.10.1974 r.
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Krótkie wspomnienie z  tajnej działalności Gertrudy Jadwigi Iwańskiej1 na terenie 
Torunia w okresie od końca 1939 r. do marca 1940 r.

[...]
1. We wrześniu 1939 r. mój pierwszy mąż brał czynny udział w kampanii 

wrześniowej. Zaginął jako  jeniec wojenny, zostając uznany za zmarłego. Za
mieszkiwałam z bratem por. Pawłem Piątkowskim ', oficerem 4 p. lotniczego, 
który po zakończeniu walk o Warszawę dostał się do niewoli niem. i uciekł 
w pierwszych dniach października 39 r.

2. W końcu października 39 r. brat Paweł w porozumieniu z oficerami 
w W arszawie zorganizował tajną organizację KOP3 i został jej komendantem na 
Okręg Pomorze. W prowadził mnie do swej organizacji w charakterze łączniczki
-  zostałam przez niego zaprzysiężona.

3. N a terenie Torunia komendantem był por. rez. Alfons Zaborowski4. Or
ganizacyjnie [mu] podlegałam i utrzymywałam z nim kontakt. Zadaniem  moim 
było przejm owanie amunicji, którą dostarczał mi brat Zaborowskiego pracujący 
w niem. Zakładach Amunicyjnych (czy też w tychże magazynach), kolportowa
łam tajną prasę „Polska Żyje” oraz przejmowałam przesyłki pieniężne dla celów 
organizacji. N aboje, jak  też pieniądze przekazywałam wg poufnych zleceń brata 
z Warszawy. Prasę i pieniądze dostarczał mi brat z Warszawy za pośrednictwem 
łącznika. Z im ą 1940 r. jeździłam  do Łodzi, celem dostarczenia naboi i meldunku.

4. Pseudonimu nie posiadałam. Funkcja -  łączniczka brata m ego Pawła, od 
końca października 1939 r. do chwili aresztowania.

5. 6 marca 1940 r. rozpoczęły się aresztowania członków org. przez gestapo
-  aresztowano komendanta Zaborowskiego, który nie wytrzymując tortur wska
zał kilka adresów członków KOP3. Zginął zamordowany. B rata aresztowano

1 Gertruda Jadwiga Iwańska z  d. Piątkowska ur. się 23 V III1914 r. w Toruniu. Jej ojciec An
toni był urzędnikiem kolejowym, matka Agnieszka z d. Wilmanowicz nie pracowała zawodom. 
G. Iwańska w latach 1934-1937 należała do Żeńskiego Oddziału Związku Strzeleckiego 
u> Toruniu, gdzie przeszła przeszkolenie sanitarne. W 1937 r. wyszła za mąż za Pohla.

2 Paweł Piątkowski, ps. „Podchorążak", zob. relację A. Jędrzejewskiego, przyp. 5.
J Komenda Obrońców Polski (KOP), ibidem, przyp. 4.
4 Alfons Zaborowski, ps. „Zgrzyb” pełnił funkcję komendanta Komendy Obrońców Polski 

w Toruniu. Aresztowany 6 III 1940 r. został zamordowany przez gestapo w 1940 r. E. Zawacka 
podaje, iż został rozstrzelany w Palmirach 17 I X 1940 r. razem z grupą działaczy innych organiza
cji konspiracyjnych. Zob. SBKP, cz. 3, s. 56. Natomiast Franciszek Dziaranowski podaje, ii 
„Zaborowskiego powieszono na podwórzu gestapo na drewnianym obramowaniu garażu." lob. 
Pomorskie organizacje konspiracyjne..., 5. 271.

5 Fakt ten potwierdza F. Dziaranowski, ibidem, s. 271, a także K. Ciechanowski, powołując si( 
relacje Adama Przybyły i Witolda Lendziona. Zob. K. Ciechanowski, op. cit., 5. 92, także Armia 
Krajowa w dokumentach 1939-1945,1.1, Londyn 1970, s. 489.
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w końcu 1940 r. Po strasznych torturach zmarł w Stutthofie. Ja zostałam aresz
towana 18 marca 1940 r. wraz z ojcem i matką. Aby łatwiej wpaść na ślad m iej
sca pobytu mego brata, rodziców zwolniono w lipcu tegoż roku. Po zaaresztowa- 
nju brata, rodziców i moje dwie nieletnie siostry aresztowano powtórnie. Po 
pewnym czasie całą m oją rodzinę zwolniono, wysiedlając ich do Generalnej 
Guberni. Do obozu koncentracyjnego zostałam przewieziona z grupą 32 kobiet 
dnia 7 lipca 1940 r. W Ravensbruck przebywałam do 25 kwietnia 1945 r., tj. do 
czasu wyzwolenia nas z obozu przez szwedzki Czerwony Krzyż. W obozie Ra- 
vensbriick posiadałam numer 4038. W połowie grudnia 1945 r. powróciłam do 
Polski. Będąc w' obozie pracowałam u Bindera w szwalni.

IV
1. Po pow rocie do kraju, osiedliłam  się w Bydgoszczy, pracując w Z a

rządzie M iejskim  przez 4 lata na etacie pracow nika um ysłowego. N astępnie 
4 lata pracowałam  w R ejonow ej Składnicy Przem ysłu Chem icznego, rów nież 
jako siła um ysłowa. W 1954 r. przeniosłam  się do Szczecina, pow tórnie wy
szłam za mąż, z uwagi na słaby stan zdrowia nie podjęłam pracy, zostając na 
utrzymaniu męża, również byłego więźnia obozu koncentracyjnego M authausen.

V
Posiadam listy moje, pisane z obozu koncentracyjnego do rodziny, zaw ia

domienie z obozu koncentracyjnego Stutthof o śmierci mego brata Pawła Piąt
kowskiego oraz uwierzytelniony odpis wniosku przesiedleńczego dla naszej ro
dziny do GG. W niosek sporządziły władze gestapo, treść jes t jednocześnie świa
dectwem naszego patriotyzmu i martyrologii. (Fotokopia oryginału eksponowana 
była na wystawie w Toruniu.) W konspiracji współpracowałam w Toruniu z 
Aleksą Szewą6, zam ieszkałą obecnie w Toruniu przy ul. Poznańskiej 72. Pam ię
tam nazwiska członków naszej organizacji KOP -  znając [ich] osobiście: 1. W i
told Lendzion7 -  obecnie redaktor radia i telewizji -  Szczecin, 2. Bernard Dom- 
żalski zamieszkały w Toruniu ul. Rybaki.

6 Aleksa Sreira - d. Sobieralska, ps. „Wera" była łączniczką KOP na Pomorze Gdańskie. 
Przewoziła dane wywiadowcze do KG KOP w Warszawie. Ponadto prowadziła działalność cha- 
ntatywną i propagcmdowo-ideową. Aresztowana 14 III 1940 r. została osadzona w forcie VIII 
w Toruniu, a następnie wywieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbriick. Do Polski wróciła w 
grudniu 1945 r. Zmarła 30 czerwca 1981 r. Zob. relacją A. Sobieralskiej-Szewy, FAPAK Toruń; 
sygn. K-45.

Witold Lendzion był członkiem sztabu okręgu KOP. Pełnił funkcją szefa wywiadu. Aresztowa
ny w listopadzie 1940 r. był przesłuchiwany w gestapo w Warszawie, następnie więziono go na 
Pawiaku, a dalsze śledztwo prowadzono w Grudziądzu, skąd wraz z innymi członkami KOP został 
przewieziony do obozu koncentracyjnego Stutthof -  K. Ciechanowski, op. cit., s. 88, 92-93.

159
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3
W transporcie więźniarek, który był „Sondertransportem”, jechały ze mną m.in 

Lonia Biernacka8 z Torunia i Wanda Ruczyńska, obecnie zamieszkała w  Toruniu, ul. 
Mickiewicza 92 m. 2.

Pamiętam, że śledztwo w naszej sprawie z ramienia gestapo, prowadził Ober- 
sturmfiihrer Sobótka -  a wśród aresztujących naszą rodzinę znajdował się gesta
powiec nazwiskiem Skowroński. Imienia nie znałam.

Szczecin, dnia 11 września 1974 r.

/podpis własnoręczny/ 
Jadw iga Iwańska

Źródło: FAPAK; sygn. K-15, oryg. mps, k. 6.

8 Leonarda Biernacka (1925-?) należała do organizacji konspiracyjnej skupiającej młodziez 
toruńską „ Bataliony Śmierci". Aresztowana w marcu 1940 r. była więziona w forcie VIII, a na
stępnie przewieziono ją  do obozu koncentracyjnego Ravensbruck, gdzie przebywała do grudnia 
1942 r. Zob. teczkę L. Biernackiej w FAPAK w Toruniu; sygn. K-60.
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