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Toruń, dnia 14 listopada 1974-2

Belac.ia walk o niepodległość

orga ni z a c,i i "Komend a Obrońców Po l s k i”

Szewa Aleksa zam. Toruń, Poznańska

o

>» CJ?

L

a/ 0 sobie

I. Dane osobiste

1 c Szewa Aleksa z domu Sobieralska,w czasie okupacji: Sobieralska

2. urodź,: 12«XI.19l8r w Essen /Niemcy/

3. Franciszek i Joanna z domu Kin

4. Zawód ojca: maszynista kolejowy

5. Wykształcenie: średnie - pracownik umysłowy

6 . Adresi Toruń, Poznańska

II. Okres przedwojenny do 1«IX.1939r

1. Od I937r pracowałam w Związku Zawodowym Prac.Kolejowych w Toruniu, 

prowadziłam sekretariat. Od lutego 1938 do września I939r w "Rodzi- 

nie Kolejowej" sekretariat*

2. W 1939* ukończyłam 3-mies. kurs sanitarny zorganizowany przez 

Polski Czerwony Krzyż*

III. Okres okupacji do maja 1945r.

1. Od września 1939^ do chwili aresztowania nie pracowałam zawodowo. 

Pomagałam rodzicom. W Toruniu panował teror i aresztowania.

2. Do organizacji zostałam zwerbowana w październiku 1939r przez por.

4 Pułku Lotniczego w Toruniu Pawła Piątkówskiego, kolega szkolny*

P.Piątkowski był komendantem na okręg pomorski z siedzibą w Warsza

wie. Organizacja nazywała się: Komenda Obrońców Polski.

3* W  organizacji "KOP” obowiązywał system piątkowy* Komendantem w Toru

niu był por. Alfons Zaborowski p seudonim "Zgrzyb".

Działalność: charytatywna wśród wdów po poległych. Udzielano zasiłki 

rodzinom jeńców i inwalidom. Praca propagandowo - ideowisca. Ustalano 

również miejsca schowanej broni z kampanii wrześniowej, magazynowano 

ją i konserwowano*

Eazem z por. Zaborowskim w Toruniu współpracowali por.Gawalski i por*
g— — ----- —  .......

Waldemar Gieringier* Zostali oni rozstrzelani w 1940 lub 4lr*

4. W konspiracji miałam pseudonim "WEra" i pełniłam funkcję łączniczki. 

Wyjeżdżałam do Warszawy do Komendy Głównej przewożąc powierzone mi 

materiały . Z Warszawy przywoziłam gazetki p.t."Polska Żyje", 

pieniądze oraz pisma, rozkazy itp. W Warszawienkontaktowałam się 

z por. Pawłem Piątkowskim, który wstępował pod nazwiskiem Zbigniew 

Wielżyński.
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W Toruniu nawiązałam kontakt z jeńcami wojennymi, którzy byli 

więzieni w fortach na Podgórzu. Przekazywałam im gazetki, wysy

łałam listy do ich rodzin, oraz przekazywałam listy otrzymane 

od rodzin dla jeńców. Organizowałam żywność dla nich. W moim 

domu skontaktowałam 3-ch jeńców z por.Pawłem Piątkowskim. Spotka

nie odbyło się kilkakrotnie, jeńców pilnował niemiecki żołnierz 

/przekupiony/. Działalność nie była duża, ponieważ w wyniku 

zdrady zostałam aresztowana przez Gestapo toruńskie.

5. Aresztowana zostałam 14 marca I940r w Toruniu.

6 marca I940r Gestapo aresztowało sztab "KOP-u" oraz przeszło 

200 osób z organizacji "Batalion śmierci”.

Zdrada nastąpiła przez członka organizacji "Batalion śmierci” 

Berharda Yi/iśniewskiego , który był na usługach Gestapo.

W dniu aresztowania dowództwo KOP-u spotkało się z dowództwem 

"Batalionu śmierci".

B.Wiśniewskiego apotykali aresztowani w Gestapo na przesłuchach 

podczas konfrontacji.

Podobmo B.Wiśniewski dostał się do niewoli angielskiej i mieszka 

w Anglii. Za swój czyn nie poniósł żadnej kary.

Przez 4 miesiące byłam więziona w forcie 8 w Toruniu, skąd dowo

żono na przesłuchy do Gestpo.

W lipcu I940r niewielką ilość aresztowanych zwolniono do domu.

32 kobiety i około 90 mężczyzn wywieziono do obozu koncentracyj

nego Eavensbr<fck i Oranienburg.

Członkowie sztabu KOP-u i Batalionu śmierci w tym dwie kobiety 

nauczycielka Wanda Bukiewicz i uczennica Liceum Jadwiga Kowalska 

zostali rozstrzelani 1940 lub 4lr. Miejsce egzekucji nie znane.

W obozie koncentracyjnym Bavensbruck przebywałam do 24 kwietnia 

1945r. t.j. do chwili zabrania przez Czerwony Krzyż do Szwecji 

na leczenie.

IV. Okres powojenny

Do kraju wróciłam 8 grudnia 1945r ze Szwecji. Pracę podjęłam w kolej-

nictwie w biurze, gdzie pracowałam do października 1950r. Ę  1949r

wyszłam zamąż za Eomana Szewę. Z tego małżeństwa urodziłam dwoje

dzieci córkę i syna. Córka jest mężatką i ma dwoje dzieci. Syn

gginął tragicznie w I969r w wieku 15 lat, utonął w Wiśle.

Od I950r do 1960 nie pracowałam z uwagi na zły stan zdrowia.

Od 1960 do października 1963 pracowałam w Oddziale ZBOWID w Toruniu

sekretarz techniczny. Od 1963 pełniłam funkcję sekretarza z wyboru 
do 1968r. Następnie podjęłam pracę w PSP "PasiekaJ* w Toruniu, gdzie
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pracuję do chvsili obecnej,

V. Dokumentac.ja

1. Dokumentów nie posiadam.

2. W konspiracji pracowałam z Jadwigą Iwańską zam.Szczecin, ul.

Łowczyh 9*

Zebrania odbywały się w mieszkaniu Ob.Kranicha Maksymiliana w To

runiu przy ul. Batorego. Rodzina Kranichów została aresztowana 

i wywieziona do obozów.

Obecnie Ob.Kranich jest niewidomy i mieszka u syna w Gdańsku, adresi 

nie znam.

W tej organizacji pracował równie redaktor telewizji szczecińskiej 

Ob.Witold Lendzion i jego kuzyn ileksander Lendzion zam. w Warsza-

w i e .

3. Konrad Ciechanowski ł!Ruch Oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-4-5*
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Dnia 30 czerwca 1981 roku po ciężkich cierpieniach zmarła moja 
Droga tona, Kochana Mamusia, Siostra, Teściowa, Szwa gierko, Bra
towa i Babcia

sp. Aleksa Szewa
r domu SOBIERALSKA 

były wiąrień polityczny obozu koncentracyjnego Ravensbriick, odzna* 
czona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi 
odznaczeniami państwowymi.

Msza św. żałobna odprawiona zostani* 3 lipca 1981 roku o  go
dzinie 13 w kościele parafialnym w Toruniu— Podgórzu. Po mszy św. 
pogrzeb na cmentarzu przy ul. Poznańskiej.

O czym powiadamiają pogrążeni w smutku
MĄŻ, CÓRKA i RODZINA 

Toruń, Poznańska 72 4212/g
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