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3 listopada 1940 r. zostałem 
aresztowany przez gestapo 
w Toruniu. Równocześnie 
'aresztowano wielu moich ko
legów z Torunia i jak się 

potem w czasie śledztwa okazało, 
około stu członków KOP-u, mie
szkających w różnych miastach 
między Warszawą a Gdynią. Na
leżeliśmy wszyscy do tajnej orga
nizacji niepodległościowej Ko
menda Obrońców Polski.

Byłem szefem wywiadu KOP-u 
na województwo pomorskie i kie
dy w śledztwie zorientowałem się, 
że zostaliśmy zdradzeni przez by
łego przodownika policji Jędrze
jewskiego z ęzernikowa, który 
był kurierem KOP-u między 
Warszawą a Pomorzem, uznałem 
sprawę jako poważną. Jędrzejew
ski bowiem przekazał gestapo 
grubą teczkę materiałów dotyczą
cych naszej pracy wywiadowczej 
z terenu Torunia i całego Pomo
rza. Sytuacja była jednoznaczna.

Aresztowanych przewieziono do 
siedziby gestapo  to Grudziądzu przy  
ul. Młyńskie). W piwnicach ta jn e j po
licji hitlerow skiej razem ze mną zna
leźli się: Adam Przybyła, Marian Tu- 
szewski, Kazim iera Jackow ska  t inni. 
Przez kilka dni przesłuchiwano nas 
praiule bez przerwy  — dniem  ł  nocą. 
Potem zostaliśm y osadzeni w obozie 
przejściowym przy ul. Sądow e) (obec
nie ul. Sikorskiego). Tam właśnie 
zorientowaliśmy się, jak  wielki l po
ważny zasięg miały aresztowania w 
dniu 3 .x i.l9 4 0  r.

W dniu 15 grudnia 1940 r., w 
czasie kolejnego śledztwa, gesta
powcy oznajmili nam, że wkrótce 
zostaniemy postawieni przed są
dem doraźnym.

A więc śm ierć! Właściwie nie mie
liśmy już żadnej nadziel. 1 oto szczę
śliwym trafem  wymieniono w obozie 
przejściowym przy ul. Sądow ej straż
ników. Gestapowców, którzy nas pil
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nowali, odesłano do obozu koncentra
cyjnego w Stutthofle, a ,,opiekę"  nad 
nam i przejęła „zielona policja” . Nowi 
strażnicy nie orientowali się, za co 
zostaliśm y aresztowani i uwierzyli w 
nasze zapewnienia, że za  słuchanie 
radia. Zaczęliśmy chodzić na roboty, 
oczywiście pod eskortą.

Razem z kolegą Adamem Przy
byłą zaczęliśmy snuć plany ucie
czki. Wierzyliśmy, że udana ucie
czka będzie ratunkiem nie tylko 
dla nas dwóch, ale i innym po
może, gdyż śledztwo wciąż trwało 
i wielu ogniw gestapowcy jeszcze 
nie rozpracowali.

dniu 21 stycznia 1941 r. pra
cowaliśmy w garażach ge
stapowskich przy zbiegu 
ulic obecnie noszących naz
wę Mickiewicza i Wolności. 

Nosiliśmy swoje cywilne ubrania. 
Do pracy zdjąłem płaszcz i złoży
łem go za wozem meblowym, sto
jącym tuż przy parkanie. Był 
ostry mróz i strażnicy co chwila 
wchodzili na rozgrzewkę do war
towni pewni, że nikt nie Ucieknie 
z ogrodzonego terenu. Szedłem do 
szopy po sprzęt do odśnieżania 
i widząc, że nie jestem obserwo
wany, zdecydowałem się. Z łopatą 
w ręku przebiegłem plac. Za wo
zem meblowym narzuciłem 
płaszcz i wymknąłem się na ulicę 
przez furtkę, z której poprzednie
go dnia usunąłem gwoździe, któ
rymi była zabita na stałe.

Podkreślam, że kolega Adam Przy
była bardzo ml pomógł, gdyt obser
wował teren  1 mógłby mnie pow strzy
mać, gdyby nagle z wartowni wyszedł
strażnik.

Maszerowałem ostro, choć z du
szą na ramieniu w stronę koszar 
byłego Centrum Wyszkolenia 
Żandarmerii — obecnie ul. Kara
binierów. Niedaleko, przy polnej 
drodze, stał mały domek z przy
budówką. Mieszkała w nim moja 
ciotka p. Majewska. Na mój wi
dok odważna kobieta powiedziała 
„Wiesiu, uciekłeś z gestapo, to do
brze”. Zaraz zaprowadziła mnie 
do szopy, a ja, wiedząc że gesta
powcy szukając człowieka przebi
ja ją  siano metalowymi prętami 
z zadziorami, położyłem się na 
deskach w głębi szopki. Na szczę
ście reuńzji nie było.

O zmierzchu ciocia wraz ze sw oją 
córką zaszyły mnie w siennik w ypeł
niony słomą i sankam i zawiozły do 
znajomego kolejarza p. Maliczewskie- 
go, który m ieszkał w podobnym dom- 
ku w pobliżu grudziądzkiego dworca 
towarowego.

Przeleżałem kilka godzin w s len
niku, w m ałej stajence. O godzinie 
23.00 „w ypruto" mnie z siennika 
i resztę nocy spędziłem w mieszkaniu  
p. Maliczewsklego, który o 4.00 rano 
przemycił mnie do pociągu towaro
wego, zdążającego do Torunta.

Zadrutowałem się z obu stron 
w budce hamulcowej. Pociąg 
wlókł się bez końca. Około 16.00 
przejechaliśmy Łysomice. Zaraz 
za stacją wysunąłem się z budki, 
ułożyłem się na najniższym stop
niu wejściowych schodków i sto
czyłem się na śnieg.

Do Torunia dotarłem  pieszo. Po 
krótkim  pobycie u krewnych, w yje
chałem do m ajątku  Tuczno (koło Ino
wrocławia), gdzie jako księgowa pra
cowała druga m oja ciocia — p. Wa- 
wrowska. Przez całą okupację ukry
wałem się u Polaka, rządcy tego 
m ajątku  — p. Stanisław a Biskholca. 
Od jego kuzyna — p. Leona Blskholca  
dowiedziałem się, że moich kolegów  
wywieziono do obozu koncentracyjne
go w Stutthofle, a  zakończenie Śledz
twa spraw y członków KOP-u odłożono 
do czasu, kiedy gestapo mnie schwy
ta. W grudziądzkiej niem ieckiej p ra
sie ukazał się m ój portret rysunkowy  
i wyznaczono 5000 Rm nagrody za 
ujawnienie m iejsca mojego pobytu.

ratowałem się od śmierci, 
ale gestapo w odwet za 
ucieczkę aresztowało moją 
żonę Elżbietę, która do dnia 
wyzwolenia była więźniem 

obozów koncentracyjnych Stutt- 
hof i Ravensbruck. Cierpieli też 
moi koledzy, którzy zostali w ła
pach gestapowców. Piętnastu 
z nich wtrącono do bunkra i za
grożono im karą śmierci w wy
padku powtórzenia się ucieczki. 
Na szczęście już nikt nie próbo
wał uciec.

Świadkami wyżej opisanych 
zdarzeń są: Adam Przybyła — 
Toruń, ul. Konopnickiej 29 i Wła
dysław Jaworowski — Grudziądz, 
ul. Michajłowa 18. \

WIESŁAW STREMLAU 

Toruń, ul. Żwirki i Wigury 26
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STREMLAU WIESŁAW p s ."Brzezina" TORUN/KO KOP

i) Z polecenia Piątkowskiego Witold Lendzion szef 
wywiadu KO KOP szczęśliwie uniknąwszy aresztowania w 
marcu 19 40r. przekazał swoje obowiązki i kontakty 
Marianowi Tusze wskie mu i Wiesławowi Strernlauowi 
p s ."Brzezina", który został szefem wywiadu.
£) Aresztowany 3.Xl.l940r. w Toruniu, tak jak i inni 
członkowie toruńskiej KOP. Zdołał zbiec z aresztu w 
Grudziądzu. Zatrzymano wówczas jego żonę i osadzono 
w obozie Stutthof.
3) Po aresztowaniu Stanisława Obiegałki 4.Xl.l940r. 
i przewiezieniu go do więzienia grudziądzkiego 
przeprowadzono konfrontację ze Stremlauem - o czym 
wiadomo z grypsu więziennego Obiegałki.

/I

Zr.: A .Gąsiorowski, KOP, [w:] Walka podziemna..., 
S . £9 8 j £99, 300.

MG r '94
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