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ARCHIWUM 
Elżbiety Zawąckiej

J Z  ■?> Apoz---- --------------------- -RelaoJ9 walk_o_nie£odległość_- ^ j { .  U .  19i r

Odo r© — _Dane oąobiste__-
Helena Greinke z d.Kostka w czasie okupacji Kostk« od 194-1 r* - Greinke* 
Urodzona 21*V«19l9r* w Owśnicach pow0Kościerzyna,z ojca Wiktora i Apolonii 
Kostka z d« Duzowska - rolnik*,
Moje wykształcenie to szkoła podstawowa ukończona w 1933 r<> w Kornym pow<> 
Kościerzyna©
Obecny mój adres to 83-400 Kościerzyna ul0 Sędzickiego 1<>
Od# II -J3kres_przędwo^eim;£ -
W okresie tym pracowałam na gospodarstwie u ojca* W roku 1938 r* ukończyła® 
kurs sanitariuszek frontowycłu
0d«, III -_okręs_okugacjl -
Bo konspiracji wstąpiłam w 194-0 r* za pośrednictwem Breske Augustyna
0 pseudonimie "Zbych” w Kornym/Owśnice/ do Oddz* " S z y s z k i "  dowodzone przez 
Jana ^Zalewskiego o pseudonimie"Sobol" wchodzącego w skład Oddz0Gryfu 
Pomorskiego®Głównym zadaniem organizacji była walka z okupantem na terenachdziemi kaszubskiej* W skład Oddz* "Szyszki co-mi wiadomo wchodziło około 60 
osób* Główne nazwiska uczestniczek tego Oddz* to, Breska Bernadeta,Stefania

. <1 i n 1 i LSzalewska»P*Janowa**Urszula Szymańska»P*Kaszubowska»Szutenberg*
W okresie tym pełniłam funkcje łączniczki i sanitariuszki,Jako łączniczka 
przekazywałam uzyskiwane od osób będących obiektem zainteresowań oddz 
Augustyna Breske "Zbych"- D-ca grupy operacyjnej©
Ponadto dostarczałam żywność,lekarstwa i inne potrzebne artykuły przewożąc 
je głównie rowerem z Kościerzyny do ustalonych miejsc w lasach Owśnickich
1 LipuskichoLekarstwa głównie uzyskiwałam z apteki w Kościerzynie i Bydgo- 
szczy-za pośrednictwem kolejarzy z Kościerzyny p0Zath0
Na zakup w/w artykułów częś^ pieniędzy otrzymywałam od A*Breske,oraz ze 
środków własnych rodziny0
Jako sanitariuszka między innymi opiekowałam się D-cą "Zbychem" przestrzel©*.; 
nym karabinem w 1944- r* w listopadzie przez żandarma wojskowego -
ciężko rannego w prawe płuco* Rannego "Zbycha"przewieziono furmanką do
Kościerzyny ̂-uczynił to p0 Jereczek z Kornego*
Przez pięć tygodni leczyłam wspólnie z mężem rannego w moim mieszkaniu przy 
ul.Senatorskiej 6/obecnie Partyzantów/,
Ponadto w okresie lat 1944 - 45 opiekowałam się czwórką dzieci przywiezionycł 
przezemnie z obozu w Potulicach,których rodzice przebywały również w obozacł 
muin* Ojciec Stanisław Kostka był więźniem obozu w Stuthofie zaś matka 
Helena Kostka z d* Zblewska była więźniarką Potulic*A>becny adres -Trzebuń/
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Ponadto w okresie lat 1940 - 42 da Jak i cała moja rodzina mieszkająca w 
Owśnicach wspomagaliśmy Żydów - więźniów obozu pracy w Owśnicach budujących 
autostradę Berlin - Królewiec, poprzez dostarczanie żywności i odzieży 
Jak również udostępnianie więźniom spożycia posiłków bezpośrednio 
u nas w domu ze względu na bliskość w/w obozu/około 200 m/<>
Ponadto w okresie lat 1942-45 wychowywałam i opiekowałam się piątym dziecki 

kie®, Teresą Breske obecnie Chrapkowską GÓrką D-cy "Zbycha”oPrzebywała ona 
w moim mieszkaniu/ od urodzenia/ ponieważ w 1 m-cu po urodzeniu gestapo 
aresztowało jej matkę Bernadetę §reska( którą to po przesłuchaniach 
w więzieniu śledczym w Gdańsku skierowano do ohozu w Potulicach0 
Powracając do sprawy opieki nad dziećmi St0Kostki informuję iż wszelkie 
dokumenty odnośnie mych starań w celu zwolnienia dzieci z obozu w PotuiicaeŁ 
sposób przewozu ich do Kościerzyny,leczenie ich z biegunek i tyfusu pozostać

- au mnie i są w każdej chwili do wglądu przez zainteresowane osobye 
Ponadto wysyłałam paczki żywnościowe wraz z lekarstwami do obozów takich 
Jak Stuthof i Potulice tJ0przewoziłam Je rowerem do Stężycy na miejscowy 
punkt pocztowy gdzie pracowała znajoma i to właśnie dzięki niej wszystkie 
paczki wysłane trafiały do osób adresowanych/takich Jak p*Antoni Czapiewski 
-lekarz*- więzień Stuthof u, Stanisław Kostka - nauczyciel również więzień 
Stuthofu,ponadto p„Urszuli Szymańskiej,Józefowi,Bernadecie,Apolonii i 
Wiktorowi Kostkom - g«J© moim rodzicom,bratu i siostrom,,- więźniowie 
Potulic0
Ode IV -_0kręs_powoJenny__-
Okres ten charakteryzował się leczeniem ran poniesionych przez całą moją 
rodzinę z okresu okupacJioTak Jak inni byliśmy zajęci zagospodarowywaniem 
się o zbytnim nie angażowaniu się w życiu społecznym0 
Pomijając mioch bliskich bo to Jest przecież moja aakieta^większość 
życia spędziłam w łóżku,ponieważ konsekwencją mych Jazd rowerem w dni 
czy to mroźne,deszczowe czy również długie piesze wędrówki w śniegu - 
chorowałam na astmę i rozedmę płuco W okresie ty ja nie podjęłam pracę 
zarobkową ponieważ później urodziłam 5 dzieci i wychowywałam Je wspólnie 
z Mężem 0
Obecnie również choruję i często kożystam z sanatoriów i szpitali co 
wyraźnie odbiło się na tak przewlekłej mej odpowiedzi za co Panią Jeszcze 
raz przepraszam

Z poważaniem
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