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Relacja.

Dane osobowe:1, Marta Giłka - w okupacji ps. "Jagusia", z râ ża 
Ałaszewska.

Urodzona dnia 7.111.1^15 roku w żatnie pow. Tuchola .2
3«*.ai. rodzieow Teodor — Wiktoria!z ooou tieszkig..
4 Roazioe trudnili się nandletn. •
6," Mąż mój Dył kierowcą eiężarówkifoaństwowej ,w Śliwicach ( 
g zie uaaesziialiSaiy przed drugą wojiią.LuawiK Ała»*ewski 
syn Francisztca i * a r n  ur. w 1906 r, w Czersku.

6, tia pomagałam rodzicom w SKupie ^aj^Daz wy Kształcenia 5 
V klas szkoły podstawowej w Żalniepow, Tuchola.

7* Mój adres: Gdańsk dzielnica Piaskowajll - 2
II, okres powojenny od 1939 do 1945r«
1. Mój Małżonek jiko kierowca c i ę ż a r ó w k i ^  li

powierzono mu wywóz poczty ze Śliwic 
do Bydgoszczy.Musiała® mu w tym pomóc£g,gdyż to 

/^yła sprawa tajnaji Państwowej wagi ,dlatego 
naczelnik powierzył wic to , ^ako konwój antka . 
dziecko zestawiła* u rodziny.
Okazało się, ż« rue uyio powrotu,
Musielismy się ukrywać w Wejherowie 
Ut anajetaych Paszkie,, skąd 
ruęża taru zijpano i wywieziono w 1942r. do Kgm.
Niemezcch,):

2, Moj małżonek
przez okres 6 miesięcy, Ja również brałam w tym 
szkoleniu udział.Mówiono tam o maskach przeciwpożarowych, 
sposoby kopania ro™óv. i.t.p.Otrzymaian po korsie 
ayplom obronności kra«]U*

Okres okupacji do maja 1945r.

ai/pod sooą szkolenie obronne w fceju,

Po aresztowaniu męża zmuszona jechać do rodziców w ls>41r*
Szupo gdańkie póbowało mnie wywieźć r,a roboty, więc postano-4



wiła* wyjechać do Kościerzyny, gdzie zamieszkiwał mój brat.

Tam wianie mogłam 3ię zameldowaćvlegalnie i podjąć pracę 
w niemieckim sklepie przy ul. Gdań& iej, jako sprzątaczka 
w tym sklepie u itfUrma.
Tam właśnie poznałam dawną znajomą^Stefenią Lesikowską 
ps, '» Jaskółka",poczym wtajemniczyła mnie w sprawy

konspiracyjne, g^izie przystałam chętnie do tej akcji>liależeć. 
Zaprzysięgła mnie S. Lesikowską- wraz z Stanisławem 
Lesikowskim ps."Las<3o ,,Gryfu"i później do " A, K."
Pełniłam funkcję łączniczki od "Jaskółki"z Kościerzymy,
Czerska, fcejherowa i Gdańska, gdzie pomagała mi siostra 

•j Rast ps. Róża,Mój pseudonim »Jaguśa".Frzenosiłam grypsy.

Jeden z meldunków w cukierkach , zawijany w p, piex4*ach;
kłębkach wełny i t.d.Drugą ważną rzeczą w pracy konspiracyjnej 
to dostarczanej, żywnościydla partyzantów*w większych ilościach. 
Dostarczałam im kartkj^fna żywność lub sama dostarczałam xgGxi£x:R]S&&¥ 
z Gdańska. Najwięcej dostarczałam w tłuszcze, słoninę,j^izki, 
cukier. U^awaio-Udawało mi się to bardzo dobrze do czasu gdy

Jlfffre aresztowano#, Lesikowskiego.Następna trudność \ q:ła wtedy 
gdy musiałam ukrywać partyzantów/którzy mieli sprawy z panem
"Lasem* Ukywałam ich w szafie.Pan Michał,^Iftóry przebywał przez
5 dni, zrobił mi w ścianie otwór^g5”23>rv**/kędy wchodził na 
poddasze.Była to bardzo dobra kryjówka.Osądzono mnie o zdra- 
dętaęża, lecz to było konieczne.Bardzo cierpiałam z tego powodu 
l £ .  csego sif nie robi dla ojczyzn .Bułą tragedią**, tragedia 
gdy widziałam jak aresztowano p. Lesikowyskiego a p.Lłsikowską
Zbito i zostawiono pod opieką gestapowców.Po godzinach
zauważyłam samochód ,do którego zabrano "Jaskółkę".
Strasznie t9iprzeżyłam; gdyż b ^ a m  się b, niczego nie powiedziała. 
Było to w łS o 9 4 4 r .  Po paru godzinach dowiedziałam się od
Jtki że zabrali ją leśni partyzanci do lasu. Od tej chwili 
zaczęła się podwójne moja p r a c a  .Dostarczałam żywności/ N**a/ 
rodzinie p. "Jaskółki". Oraz utrzymywałam łącznośc nadal z p.
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p, Szalewską.Trwyło to do 20#III, 1945r.dopóki "Jaskółka M 
nie wróciła. Dużo jest jeszcze spraw (lt©rych mogłabym przed
stawić,lecz d/zawodzi mnie pamięć i nie mogę jej

dokładnie przedstawić.MóJJ obowiązek w tak trudnych warunkach 
wypełniłam z całą odpowiedzialnością^ o czym może poświadczyć 
St. Szalewska.w/t.Lezikowska, zamieszkała w Starogardzie.

Marta Ałaszewska 
zam, Gdańsk - dzielnica Piastowska 11- 2 

ps, M Jagusia M.
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Marta Alaszewska 
pseudonim: "Jagusia"

Rry.

/~N

Urodziłam się w Żalnie koło Tucholi w 1915 r• W dniu wybuchu 
wojny syn mój Kazimierz miał zaledwie 3 latka - mąż był kierowcą, 
mieszkaliśmy w Śliwicach /k.Chojnic/* Kiedy zbliżali się Niemcy - 
mąż - jako kierowca - wywiózł wszystkie dokumenty i pieniądze 
z urzędu pocztowego do Bydgoszczy.- Pojechałam z nim razem i 
oczywiście z dzieckiem, daleko jednak nie zajechaliśmy. Po 
krótkiej tułaczce wróciliśmy do Czerska, gdzie mieszkała matka 
mego męża, a potem do śliwie, do naszego domu» Mąż musiał się 
jednak ukrywać, spał na strychu, bo przyszli po niego Niemcy, 
w nocy uciekł znów do Czerska. Mąż mówił nieźle po niemiecku, 
ja zaś bardzo słabo. Znajomy Niemiec dał mężowi /passierschein"/ 
przepustkę do Gdańska i tam mąż znalazł pracę przy budowie dróg
w Sopocie. Ja krótki czas mieszkałam w Wejherowie wraz z synkiem, 
potem wiosną 1940 r., gdy można już było pojechać do Gdańska,- 
przyjechałam tu do moich rodziców. Wzięli mnie do roboty w fabry
ce "Auawerke" /przy ul.Łąkowej, gdzie produkowano maski gazowe - 
tam byłam przez kilka miesięcy i wreszcie mogłam widywać mego" 
męża. W grudniu 1941 r. urodził się mój młodszy syn - Ludwiko 
Pewnego dnia, w Gdańsku, w sklepie jarzynowym spotkałam przypad
kowo Stefanię Lesikowską - znałam ją z Tucholi i jej męża Stanis
ława również. Pogadałyśmy sobie serdecznie, była wówczas mowa
o jej pracy w konspiracji, ale mnie do tego nie wciągnęła.
W 1943 roku w lecie wyprowadziłam się z Gdańska do Kościerzyny - 
mąż mój został bowiem wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. 
Pomagali mi wówczas rodzice - mieli stragan w Gdańsku. W tym 
czasie kilka razy kontaktowałam się z Lesikowską, potem kontakt
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się urwał. Przychodziła tylko do mnie jej córka Terenia. Od niej, 
a raczej od matki Lesikowskiej dowiedział się, że gestapo aresz
towało jej męża - Stanisława /pseud.Łas/ Stefania Lesikowską 
zaś ukrywa się gdzieś w Czersku /nie wiedziałam wówczas, że tam 
była siedziba AK/ przy ul*Dworcowej.
Było to gdzieś jesienią 194-3 roku. Nie poszłam bezpośrednio do 
Jaskółki" /Lesikowską/ tylko na ul.Królowej Jadwigi, tam w sta
rym domu musiałam pytać się o “sierotkę" - tyle tylko wiedziała 
matka Jaskółki. "Sierotka" to była 9-letnia dziewczynka. Powie
działam do niej: masz mnie zaprowadzić do Jaskółki" - dziewczy- 
nka zaprowadziła mnie do Jaskółki, nikt bowiem nie znał wówczas 
jej adresu. Oddałam Jaskółce papiery i notatki otrzymane od jej 
matki i wówczas dopiero Lesikowską, która ufała mi - wciągnęła 
mnie do konspiracji i zaprzysięgła - był też jakiś mężczyzna 
przy tym. Jaskółka powiedziała: będziesz się odtąd nazywała 
"Jagusia", a kontaktować się będziesz tylko ze mną. Gdy wracałam 
do Kościerzyny wiozłam również notatki - miałam wówczas długie, 
gęste włosy - wpięła mi we włosy te notatki — -ai-ałam wówe-s&e- 
dJjugir&̂ --gę̂ te-włusŷ =--Aypięła- mi we włe-sy-̂ k-e— i kazała 
doręczyć swojej matce w Kościerzynie. Matka Jaskółki ucieszyła 
się bardzo, pytała o córkę i dzieci Jaskółki też - umiały one 
już milczeć, nie pytać niepotrzebnie, zwłaszcza Terenia. 
Oczywiście, adresu Jaskółki nie podawałam nikomu, wiedziałam, że 
szuka jej gestapo.
Pamiętam dobrze pierwsze moje zadanie konspiracyjne: wiozłam 
wówczas tajne papiery, meldunki z Kościerzyny, od matki Lesikow- 
skiej - do Czerska. Szłam obładowana materiałem w biały dzień, 
wzięłam ze sobą dziecko®
Potem bardzo często kontaktowałam się z matką Jaskółki, i z 
Jaskółką. Pewnego dnia dostałam od niej polecenie wyjzaudu do ^
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Było to latem - przyszłam według polecenia do portu, stanęłam 
przed bramą - wiedziałam, że będzie tam ktoś na mnie czekał i 
że ten kto® wie, jak wyglądam. Podszedł do mnie mężczyzna wyglą
dający g.ak robotnik portowy, a ja wręczyłam mu notatki, które 
przywiozłam ze sobą - wyglądały jak kanapki. On zaś wręczył mi 
inne notatki - szliśmy nawet razem, żeby to wyglądało jak naj
bardziej naturalnie. Wróciłam szczęśdiwie z Gdyni, na drugi zaś 
dzień pojechałam do Czerska do Jaskółki i wręczyłam papiery m 
przywiezione z Gdyni - nigdy nie wiedziałam co wiozłam, nie pyta
łam też o to. A jeździłam tak coraz częściej. Dzieci moje zosta
wiałam same, rodziło to rozmaite podejrzenia wokół mojej osoby - 
byłam przecież młoda - nikt jednak nie znał prawdy. Znikałam 
zwykle na całe noce, ale o konspiracji nie wiedziałam ani moja 
matka ani ojciec, mąż po wojnie dopiero dowiedział się wszystkie
go. Ludzie natomiast przestali mnie podejrzewać o przygody wów-
czas, gdy po wojnie przyszła do mnie Stef.S Lesikowską.
Jako łączniczka na linii Kościerzyna - Czersk jeździłam ciągle,
aż do wiosny 45 roku kontaktując się tylko z Jaskółką i z jej*

matką w Kościerzynie. Woziłam meldunki - jakie - nie pytałam 
nigdy, ale nieraz dobrze trzęsły się nogi pode mną. W dzień 
brałam dziecko ze sobą, wieczorem - jeździłam sama. Dziecko 
osłaniało mnie - starszego syna zostawiałam zaś pod opieką sąsiad
ki, bał się nieraz. Czasem... gdy wracałam rano, i kładłam się 
zmęczona do łóżka, synek mój mówił: całą noc cię nie było mamo, 
a teraz już rano, nie noc.- Był to najgorszy wyrzut.
W tym czasie pomagali mi bardzo rodzice - właściwie utrzymywali 
mnie i nie tylko mnie. Gromadziłam bowiem żywiiość i od rodziców 
i od dobrych ludzi i od mojej siostry Marii z Gdańska i zawoziłam
te zapasy do Jaskółki, do jej matki, a one dawały komu było 
trzeba.
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To były większe ilości żywności - potrzebowali jej partyzanci - 
gromadziłam i woziłam mąkę. "Mondamin" - odżywkę dla dzieci, dla 

fi %  
chorych, margarynę, czasem cukier. Margarynę dostawaliśmy od niej^ 

trtlTrudch.en, która pracowała w fabryce "Amada" - żywności dostarcza- 
łam od początku, od 43 roku, podobnie jak meldunki i notatki. 
Woziłam też leki, które dostawałam przy pomocy mojej matki z 
Gdańska, jeździłam ciągle. Rodzice moi przypuszczali, że zbieram 
tę żywność dla biednych, oni zresztą też pomagali ludziom np.- 

«»
wspomagali jeńców radzieckich - podając im kartki żywnościowe 
przez dzieci.
Jeździłam ciągle - sąsiadom mówiłam, że jeżdżę do Gdańska, do 
rodziców, ludzie nie poznali się na mnie, bo byłam zawsze bardzo 
skryta, małomówna. Pracowałam cały czas w ukryciu - kontaktowałam 
się stale tylko z Jaskółką i jej matką. Kilka razy byłam również 
w Gdyni, gdzie wymieniałam te notatki zawsze z tym samym mężczyzną 
i przewoziłam je do Kościerzyny - nikogo jednak więcej nie znałam, 
ani nikt mnie nie znał. To było dobrze zorganizowane. Zawsze 
stroniłam od towarzystwa, szłam śmiało z meldunkami, kosztowało 
to jednak wiele nocy nie przespanych, wiele lęku. U Jaskółki 
otwierała drzwi zawsze jakaś starsza kobieta - mówiłam zawsze; 
do Jaskółki - znikała więc i wprowadzała mnie do pokoju. Jaskółka 
była przeważnie sama, raz tylko zastałam u niej jakiegoś mężczyznę
- kim był, nie pytałam. Pamiętam... że raz przyniosłam Jaskółce 
spory rulon - były to chyba plany z Gdyni - tym najwięcej ucieszyła 
się Jaskółka. Było to już pod koniec wojny - wkrótce potem Niemcy 
uciekali z Gdyni®
Pamiętam też ten dzień,, gdy przyszło gestapo do mieszkania Lesi- 
kowskich - wzięli jego "Łasa”, Jaskółka dostała krwotoku i dlatego 
zostawili ją pod strażą.

14



Do końca wojny mieszkałam w Kościerzynie, jeżdżąc stale. Po 
wojnie mąż wrócił śt z Niemczech ciężko chory, 10 lat przeleżał 
w łóżku, 4- lata temu umarł. Pracowałam ciężko by wychować 2 synów
- starszy ma już dziś 30 lat, jest żonaty, ma dziecko. - Młodszy 
syn jest jeszcze ze mną.
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Relacja

Dane osobiste: 1. Marta Giłko w okupacji ps. „Jagusia”, z męża Ałaszewska.
2. Urodzona dnia 7. V III1915 roku w Żalnie pow. Tuchola.
3. Im. Rodziców Teodor- Wiktoria z domu Jeszkia.
4. Rodzice trudnili się handlem.
5. Mąż mój był kierowcą ciężarówki państwowej w Śliwicach, gdzie 

mieszkaliśmy przed II wojną. Ludwik Ałaszewski, syn Franciszka 
i Marii, ur. w 1906 r. w Czersku.

6. Ja pomagałam rodzicom w skupie jaj bez wykształcenia V kl.
Szkoły Podstawowej w Żalnie pow. Tuchola.

7. Mój adres Gdańsk- <

II. Okres wojenny od 1939 do 1945 r.

1. Mój małżonek jako kierowca ciężarówki, powierzono mu wywóz poczty ze Śliwic do 
Bydgoszczy. Musiałam mu w tym pomóc, gdyż to była sprawa tajna i Państwowej 
wagi, dlatego naczelnik powierzył mu to jako konwojentowi. Dziecko zostawiłam u 
rodziny. Okazało się, że nie było powrotu. Musieliśmy się ukrywać w Wejcherowie u 
znajomych Paszkie, skąd męża tam złapano i wywieziono w 1942 r. do kgm. w 
Niemczech.

2. Mój małżonek miał pod sobą szkolenie obronne w kraju, przez okres 6 miesięcy. Ja 
również brałam w tym szkoleniu udział. Mówiono tam o maskach 
przeciwpożarowych, sposoby kopania rowów itp. Otrzymałam po kursie dyplom 
obronności kraju.

Okres okupacji do maja 1945 r.

Po aresztowaniu męża byłam zmuszona jechać do rodziców w 1941. Szupo gdańskie 
próbowało wywieść na roboty, więc postanowiłam wyjechać do Kościerzyny, gdzie 
zamieszkiwał mój brat. Tam właśnie mogłam się zameldować legalnie i podjąć pracę w  
niemieckim sklepie przy ul. Gdańskiej, jako sprzątaczka w tym sklepie u Wurma. Tam 
właśnie poznałam dawną znajomą Stefanię Lesikowską ps. „Jaskółka” poczym wtajemniczyła 
mnie w sprawy konspiracyjne, gdzie przystałam chętnie do tej akcji należeć.
Zaprzysięgła mnie S. Lesikowską wraz z Stefanem Leszkowskim ps. ”Las” do „Gryfu” i 
później do AK. Pełniłam funkcję łączniczki do „Jaskółki” z Kościerzyny, Czerska, 
Wejherowa do Gdańska, gdzie pomagała mi siostra Rast ps. „Róża”. Mój pseudonim 
„Jagusia”. Przenosiłam grypsy. Jeden z meldunków był w cukierkach zawiłany w 
papierosach, kłębkach wełny itp. Drugą ważną rzeczą w pracy konspiracyjnej to dostarczanie 
żywności dla partyzantów w większych ilościach. Dostarczałam im kartki na żywność lub 
sama dostarczałam z Gdańska. Najwięcej dostarczałam w tłuszcze, słoninę, puszki i cukier. 
Udawało mi się bardzo dobrze do czasu, gdy aresztowano p. Lesikowskiego. Następna 
trudność była wtedy kiedy musiałam ukrywać partyzantów, którzy mieli sprawy z panem 
„Lasem”. Ukrywałam ich w szafie. Pan Michał, który przebywał przez 5 dni, zrobił mi w 
ścianie otwór (gdzie) kędy wchodził na poddasze. Była to bardzo dobra kryjówka. Osądzono 
mnie o zdradę męża lecz to było konieczne. Bardzo cierpiałam z tego powodu lecz czego się 
nie robi dla Ojczyzny. Dużą tragedią była tragedia, gdy widziałam jak aresztowano p. 
Lesikowską zbito i postawiono pod opieką gestapowca. Po paru godzinach zauważyłam
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samochód do którego zabrano „Jaskółkę”. Strasznie to przeżyłam, gdyż bałam się by niczego 
nie powiedziała. Było to w IV 1944 r. Po paru godzinach dowiedziałam się od matki, że 
zabrali ją leśni partyzanci do lasu. Od tej chwili zaczęła się podwójna moja praca. 
Dostarczałam żywność (oraz) rodzinie p. „Jaskółki”. Oraz utrzymywałam łączność nadal z p. 
Szalewską. Trwało to do 20 III 1945 r. dopóki „Jaskółka” nie wróciła. Dużo jest jeszcze 
spraw, których mogłabym przedstawić lecz (jeszcze) zawodzi mnie pamięć i nie mogę jej 
dokładnie przedstawić. Mój obowiązek w tak trudnych warunkach wypełniłam z całą 
odpowiedzialnością w czym może poświadczyć St. Szalewska w/t Leszkowska zamieszkała 
w Starogardzie.

Marta Ałaszewska
Zam. Gdańsk- dzielnica Piastowska 11
Ps. „Jagusia”
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