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Prawa autorskie red. Bieleckiej zastrzeżone. /
105/Pom

Felicja Sałek z domu Lemańska Gdańsk 7.III.67 r

Bświadczam co następuje:

W dniu wybuchu wojny 1.IX.39 r. miałam zaledwie 14 lat. Mieszkałam 

wówczas w Starogardzie, dokąd schroniła się moja matka po aresztowa

niu mego ojca w Gdańsku. Do żadnej organizacji oficjalnie nie należa

łam. Od lat przyjaźniła się moja rodzina z p. Elżbietą Więckiewiczową^- 

ja mówiłam zawsze do niej " ciociu".

Gdzieś pod koniec 42 r. pracowałam w obecnej “Polfa" /"Boskanph"/ 

jako pomoc biurowa, pisałam na maszynie i znałam język niemiecki,

/ uczyłam się tego języka od 2 kl. szkoły podstawowej /. "Ciocia’1 

czyli Elżbieta Więckiewiczowa zwróciła się do mnie z prośbą, że po

trzebuje dużo leków, że to miały być leki dla partyzantów, tego nie 

wiedziałam. Nie pamiętam w tej chwili szczegółów to znaczy, w jaki 

sposób to robiłam, ale pamiętam, że przez okres 1/2 roku /mniej wię- 

cej/ wykradałam systematycznie Niemcom zestawy leków-apteczki, pro

dukowane przez Polfę. Te leki wręczałam potem cioci, która się zawsze 

nimi cieszyła. Robiłam to zawsze na własną rękę, nikogo w to nie wta

jemniczałam, nie wiedziałam, że inne młode dziewczęta, jak Felicja 

Szykowna - robią to samo. Wynosiłam te apteczki częściami, co nie 

wzbudzała żadnych podejrzeń. Pracowałam wówczas na parterze, w dużej 

sali i gdzieś niedaleko był magazyn leków - tyle pamiętam.

Mniej więcej w lutym 43 roku zwrócili się do mnie moi koledzy: Felek 

Kołodziejczak i Jasio / nazwiska nie pamiętam / z prośbą o przechowa

nie nadajnika - stacji radiawej. Wiedziałam, że koledzy ci należą do 

tajnej organizacji, a ponieważ gestapo deptało im po piętach, chcieli 

ten nadajnik gdzieś w bezpiecznym miejscu przechować.
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Uważali mój dom za bezpieczny, bo nie należyła do organizacji. 

Ukryłam nadajnik na strychu, wśród skrzyń i rupieci i nikomu w do

mu o tym nie mówiłam - ani matce, ani ojcu, ani rodzeństwu. Byłam 

bardao spokojna, jakoś zupełnie się nie denerwowałam. Ale już po 

kilku dniach przyszło po mnie gestapo - byłam wtedy na tzw. zwol

nieniu lekarskim. Zaprzeczałam wszystkiemu, ale to nic nie pomogło, 

ponieważ jeden z aresztowanych, podczas przesłuchiwań - nie wytrzy

mał bicia i wskazał na mnie, jako na osobę, która schowała nadajnik. 

Gestapowcy zabrali mnie do więzienia starogardzkiego, potem prze

wieziono mnie do (jdańska. Po 2 miesiącach, w kwifetniu wywieziono 

mnie razem w całą geupą do Stutthofu - wyrok brzmiał: obóz koncentrat 

cyjny do końca wojny.

Przed najgorszymi szykanami bronił mnie bardzo dziecinny wygląd 

i chore serce.

podpis:

Felicja Sałek z d. Lemańska 

Gdańsk-Wrzeszcz
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