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Relacja Komendantki WSK »e środkowego Pomorza 

"Jaskółka"

0
Ad0l Należałam do konspiracji od 1941* — 1945ir.

Mój pseudonim •Jaskółka" , Emilia" * Jako pimrwsza moja 

funkcja łączniczki w WSK od roku 1940o Nadał mi jąj, Sztab 

Gryfu Pomorskiego* « Moje* pierwsze zadanie był przerzut 

żołnierzy, polskich z pod Brdy /bory tucholskie/ do Warlubia 

pod Swieciem do dalszego transportu w bezpieczne miejsce.

Moja współpraca z Komendą w Bydgoszczy odbywała się przez kont£u- 

kty osobiste oraz przez Ob, Ługowskiego do puł0Pałubickiego 

i innych.

Ad. 2 Zakończyłam pracę konspiracyjną w roku 194i5o Następni ab 

w m-cu marcu 1945 organizuję Czerwony Krzyż w Kościezrynie, 

na dworcu pełniąc funkcję sanitariuszki do chwili aresztowania 

tjj. sierpień 1945r.

Jako Komendantka l/zastępca 0boRolbiecka Marta, £1 do 194ł2r , 

a od 1943; Ob. Plata Maria , Od chwili powstania do końca 1945 

skład ososbowy nie uległ zmianie.

Kobiety do konspiracji werbowane były przez nas oraz Komendę 

Gryfu i AK0 Szkowleń nie prowadziliśmy. Przy indywidualnych 

spotkaniach omawiałyśmy najważniejsze sprawy konspiracyjne^

Częste kontakty i wspólne spotkania były bardzo niebezpieczne. 

Prowadziliśmy konspirację tylko i wyłącznie posługując się 

pseudonimami, Z przełożonymi kontaktowaliśmy się za pomocą 

ł4czniczek oraz spotkaniach indywidualnych w *zjibie.

Miejsca naszych spotkań były następujące : Kościerzyna ul.Gdańska *20 

Gdańsk , Czersku.

W roku 1943! zastałam przeszkolona w zakresie obchodzenia się 

z pronią palną i używanie granatów ręcznych przez p̂ roi Jarockiego / 
por.Szalewskiego. W tym czasie otrzymałam brońHMauzera"

W okresie Powstania Warszawskiego głównym moim zadaniem było 

przewożenie broni kx i amunicji karetką po&otowania z podwójnym 

dnem na Powstanie Warszawskie. Po wybucho Powstania przewożenie 

było bardzo niebezpieczne dlatego akcję przewożenia broni przerwano. 

W tym czasie organizowaliśmy lekarstwa,żywnośćs chorągwie oraz 

niezbędne rzeczy dla powstańców0 Po powstaniu staraliśmy się 

dotrzeć do wszystkich zwjfcątpionvch poprzez prasę - gazeta "Gryf"

i "Demokracja" podnosząc na duchu i wzywając do dalszej walki.

4



2

w dalszej p mojej pracy partyzanckiej przede wszystkim opieko-
%0

waliśmy się rannymi partyzantami, dostarczaliśmy żywność , odzież, 

obuwie. Ważnym naszym zadaniem było zorganizowanie bezpiecznego 

miejsca dla spadochroniarzy radzieckich oraz opieka nad nimf0 

Ze zbliżaniem się frontu na nasze tereny akcje i walki były coraz 

częstrze, dlatego miałam coraz więcej odpowiedzialnej pracy*

»P« ulkowanie ratonych żpłnierzy w bezpieczne miejsca,,

tym okresie wpadła tylko jedna nasza łącznicza - narzeczona 

partyzanta Kamiński ego. W roku 1944 została zmasakrowana nie 

wydając nikogo , zginęła na posterunki Służby Kobiet w chwili 

dostarczania żywności dla partyzantów,,

Wyróżnienia w formie odznaczeń otrzymałam po wojnie*

Stopień porucznika, Krzyż partyzancki, °dznakę Grunwaldu i 

Medal Zwycięstwa,,

Również wyróżnienia £k* x  otrzymały ; szutenberg, Kosznik,

Wardyn , Robiecka0

Materiały o naszej pracy konspiracyjnej zostały przekazane do 

Armii Czerwonej* Pozostałe lekarstwa i medykamenty oddaliśmy do 

Szpitala w Kościerzynie*

V ' * -

Starogard Gd 5*11*74i
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Schemat

1, Nazwisko Szalewska voto "esikowska 

2* Imię Stefania

3 . Nazwisko panieńskie Szefler

4. Data urodzenia 21«8»1912 

5» Imiona rodziców Maria Antoni 

6 0 pseudonim Ak Inspektorat 

7«, przydiał do Gryfu i AK

8 , funkcja Komendantka WSK

9 0 czas pracy w konspiracji od 1940 - 194S 

10o stopień podporucznik
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Urodziłam się 21 sierpnia 1912r. w Stobnie koło 
Tucholi z ojea Antoniego i matki Marii z d. Mety Ja* Ukończyłam 
Szkołę podstawową i 4-ro klasową Szkołę Wydziałową w Tucholi. W roku 
1932 wyszłam za mąż za Stanisława Pasikowskiego z zawodu optyka, 
a zarazem oficera Woj3ka Polskiego* Z małżeństwa tego urodziły się 
dwie córki, Teresa i Bernadeta.
W roku 1939 w pier wszym miesiącjL okupacji zostałam wraz z rodzina 
wysiedlona do ^ęneralnej Gubernil* W styczniu 1940r. wraz z dziecni 
wróciłam do Tucholi, a w marcu tegoż roku po powrocie męża przepro
wadziliśmy się do Kościerzyny* Od tego czasu pomagałam mężowi w 
antyhitlerowskiej działalności konspiracyjnej.VW maju 1941r złoży
łam przysięgę przed dow5dztwem Związku /alki Zbrojnej* Od tego 
czasu do wyzwolenia pełniłam funkcję komendantki Wojskowej Służby 
Kobiet przy Sztabie Gryfa Pomorskiego , jednostki organizacyjnej 
Armii Krajowej pod pseudonimem "Emilia- Jaskółka". Moja działalność 
w tym okresie to między innymi przerzuty broni z Grudziądza do 
Kościerzyny skąd dwukrotnie przerzucałam ją na powstanie warszawskie. 
Ponadto z Torunia gdzie mieściła się Okręgowa Komendantura Armii 
Krajowej przewoziłam rozkazy, gazety konspiracyjn»7itp. materiały 
dla Gryfa Pomorskiego* Organizowałam zbieranie i dostawy żywności 
i leków dla oddziałów partyzanckich w Borach Tucholskich*
23 kwietnia 1944 roku został aresztowany mąż kpt Stanisław Lesikowski 
a ja zbiegłam do partyzantów w Bory Tucholskie*
W kilka miesięcy później mój mąż został zamordowany w Stuthofie.
6 czerwca 1945r. wyszła® ponownie za mąż za por.Oana Szalewstiego 
ps*"Soból" i z tego związku miałam również dwie córki,Ewę i Zofię*
Po wyzwoleniu na rozkaz komendanta radzieckiego w Kościerzynie 
zorganizowałam placówkę PCK którą prowadziłam do chwili aresztowania 
przez Urząd Bezpieczeństwa za dziełalność konspiracyjną w szeregach 
Armii Krajowej tj do sierpnia 1945r* W areszcie przebywałam do 
26 stycznia 1§46r*
Od 1947 roku pracuję społecznie w organizacjach ZBOWiD, Liga Kobiet, 
Klub Oficerów Rezerwy, WSS Społem*
W organizacjach tych pracuję do dziś pełniąc w nich różne funcje*
Od roku 1957 do 1962 pełniłam funkcję sekretarza ZBoWiD w Starogardzie 
Od roku 1979 pełnię społeczną funkcję Przewodniczącej Komisji 
Upamiętnienia Miejsca Walki i Męczeństwa przy Zarządzie Wojew5dzkim 
ZBo ID w Gdańsku.
Za działalność konspiracyjną w okresie okupacji oraz za działalność p

So wyzwoleniu otrzymałam następujące odznaczenia* 
dznaka Grunwaldu, Midal Zwycięstwa i toiności, Krzyż Partyzancki 

Nr 32, Brąz*MedalnZa Znsługi dla Obronności Kraju, Odznaka " Zasłu
żony Ziemii Gdańskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Odiodzenia Polski*
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Stefania Szalewska 
z d. Szefler

zam. w Starogardzie Gd. 
ul. Osiedlowa 1 a, 6

Ż Y C I O R Y S
K 8 3 E S S S S S  S S 2 S S S

Urodziłam się dnia 21.eb.l912 r. w Stabina pow. Tuchola* woj. Bydgoszcz 

z ojca Antoniego i matki Marii z d. Matia. Dziecinne lato spędziłam przy 

matce bo ojciec zginął w salce z Niemcami w Powstaniu Wielkopolskim 

v Krotoszynie. Ukończyłam 7 kl. Szkoły Powszechnej w Tucholi oraz A klasy 

Szkoły Wydziałowej Ogólnej. Następnie ukończyłam 2-letnią Szkołę 

Gospodarstwa Domowego w Poznaniu. Po ukończeniu tej szkoły wyszłam za mąż 

za Stanisława Łesikewskiego oficera wojsk polskich. Miałam z nim troje 

dzieci* Teresę* Bernadetę i Krystynę. Krystyna zmarła tuż po porodzie 

w czasie okupacji, ffake żona per. Łesikewskiego Stanisława zamordowanego 

przez okupanta w Stutthofie po zajęciu terenu przez najeźdźców mieszkałam 

w Kościerzynie. Byłam też stale szykanowana przez Niemców, a nawet przy 

porodzie zdarli ze mnie kołdry. Skazana na głodówki* przez kilka dni 

przez wroga* utraciłam córkę Krystynę* która bez pokarmu umarła.

Oprócz tego mając jeszcze dwie córki ledwio trzymające się przy życiu* 

jednoroczną i siedmioletnią byłac skazana na wysiedlenie bez niczego* 

ograbiona de tzw. Generalnej Guberni z terenów przyłączonych de Bzeszy. 

Przez cały ten czas mąż »ój był na wojnie i nie wiedziałam, czy żyje.

W tułaczym życiu za chlebem w Generalnej Guberni dla utrzymania się 

z dziećmi ciężko pracowałam fizycznie u gospodarza Barańczuka w Niemojkach 

powiat Siedlce. W styczniu 1940 r. mąż mój odnazalł mnie z dziećmi* 

Ponieważ mąż mój przebywał ze mną^ekołe tylko 14 dni* bo potem dostał się 

do obozu hitlerowskiego przejściowego Platerów dla oficerów polskich* 

zmuszona byłam na własne ryzyko wrócić w sposób nielegalny na Pomorze 

do Tucholi wraz z dziećmi de mojej matki, której Niemcy nie wysiedlili.
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V narcu 1940*. przybył do Tucholi także mój taąż, który uciski z oboau.

Kiał on też z cer.tr ua Polaki polecenie konspiracyjna zorganizowania
*

Inspektoratu "  Hurtowni " na Środkowym Pora ora u dla rozwoju organizacji 

ZUZ - AK, objęcia konspiracją polską także Pomorza przeciw okupantowi.

'« kwietniu 194Ł*. s wielką trudnością zamieszkaliśmy z rodziną « Kościerzy

nie. Mąż BÓJ Jako Polak, tracona! ®» odcinku drogowym kolei * charakterze 

robotnika dniówkowego, Tu rozpoczął na dużą skalę rozwijanie roboty 

konspiracyjnej* V. saju 1940 r •  złożyłaś przysięgę konspiracyjną polską, 

wstępując do organizacji * Gryf Pesorski "  AK w charakterze łączniczki 

Okręgowej w promieniu działania Grudziądz — Toruń — Bydgoszcz,

Przewoziłaś 32 żołnierzy uzbrojonych na £*ch olbrzymich wozach z sianem 

z Tucholi - Bory Tucholskie do bar lubią.

Przy kontroli unie i drugiego ituraana Niemcy nie zdemaskowali przewozu, 

widząc na zewnątrz tylko siano, ale ja zostałam dotkliwie pobita ze to, 

że była a Polką, Odtąd aż de grudnia 19**2r» przewoziłaś tajną prasę, 

broń, szyfry, lekarstwa dla organizacji Gryf Pomorski na miejsca kontakto

we. Niemal od pierwszych dni okupacji wśaz z a§żas organizowałaś siatkę 

wywiadowczą na Pomorzu, V dniu 10»XII.1942r» zostałam po raz drugi 

zaprzysiężona i zamianowana na Komendantkę Wojskowej Służby Kobiet przy 

Sztabie Insp, "  Hurtownia " ,  gdzie mąż był dowódcą całości,

I tak kursowała*, jako łącznika, przewoziłaś Meldunki, przekazywałaś 

rozkazy, organizowałaś spotkania zakonspirowanych we własnym sieszkaniu. 

Jeździłaś stale, wielokrotnie, do Czerska, Tucholi, Chojnie i po cafcys 

terenie ! Brałam udział w wysadzaniu pociągów na odcinkach Zblewo - Strychów, 

nawet dostarczałaś kluczy do rozkręcania szyn, gdy siał przejeżdżać Hitler,

Do organizacji kobiecej pod soją komendę włączyłaś ok. 40 kobiet do sani

tariatu, administracji, zaopatrzenia, posługując się szyfrem z niemieckiego
Mir

podręcznika o hodowli kur, U swoim mieszkaniu organizowałaś spotkania 

i narady, przechowywałam broń i amunicję w oknie wystawowym •  podwójnych 

szybach zamalowanych pa obu stronach zewnętrznych olejną farbą.
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Jako " Frau Dojior " w sanitarce niemieckiej Czerwonego Krzyża prze* 

wiozłaś ukrytą w podwójnym dnie sanitarki transport broni de Warszawy* 

jDziałała« w partyzanckim zgrupowaniu w kręgu obławy w lasach między 

Kołeczkami, a Piekiełkiem, Broniłam się w czasie obławy granatami, 

a ostatecznie kkryłam się do beczki we wsi Łubiana unikając aresztowania* 

Przebywałam kilka godzin w kotciele ś%, Antoniego w Warszawie, jake 

zaaresztowana par zez Niemców,

Stałam całymi godzinami w wędach bagien w czasie walk partyzanckich.

Gdy mąż został zabrany przez Niemców dostałam krwotoku od uderzeń 

esesmana kolbą, aż straciłam przytomność,

Przy pomocy córeczki Tereni ostrzegłam konspiratorów, że nie sestali 

schwytani, Z opresji grożącej śmiercią zostałam uratowana samochodem- 

przez przebranych za Niemców partyzantów, przewieziona de Berów Tuchole* 

Vkich de partyzantki " Sobola", Gdy mąż został zamordowany w Stuttheiie 

przebywałam stale w partyzantce "  Sobola" aż de wyśwelenla, i walczyłam 

z wrogiem z bronią w ręku. Dzieci meje były pod opieką obcych, a później 

babci. Tuż po wojnie byłam organizatorką Czerwonego Krzyża i pomagałam
♦ ■

wytrwale ludziom, — Polakom, wracającym z obozów i lagrów żywnością 

i lekarstwami* w ich cierpieniach i bólu przynosiłam ulgę.

I tak aż do sierpnia 1945 r*

Po wojnie wyszłam za mąż, pracowałam wiele społecznie w WSS "Społem" 

oraz w ZBOWiD.

Obecnie żyję z tenty 1060 z) — Nr Jit 235448/20,

/  Stefania Szalewska /
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Szalewska si«./ania ^  ■ i- J

z d. Szefler  

“i-mo voto Lesikowska 

"Jaskółka” , "Em ilia” 

adres: 83-200 Starogard Gd.

Streszczenie wspomnień i  re lac ji.

Urodzona 2 1 .V I I I .  19^2 r. w Stobnie pow. Tuchola woj.Bydgoszcz. 

Córka Antoniego Szeflera  i  Marii z d .M atia . Ojciec zginął w Krotoszy

nie w Powstaniu Wielkopolskim.

Wykształcenie: 4 klasy Szkoły Wydziałowej Ogólnej, a następnie 

2-letnia Szkoła Gospodarstwa Domowego w Poznaniu.

W 1932 r. wyszła za mąż za Stanisława Lesikowskiego optyka, 

oficera rezerwy wojska polskiego. Miała 3 córki: Teresę, Bernadettę i 

Krystynę - urodzoną we wrześniu 1939 r . , która wkrótce zmarła na 

skutek braku pokarmu od zagłodzonej przez Niemców matki. Mieszkała 

w Kościerzynie.

W dniu 2 2 .X I .1 9 3 9 r . wysiedlona do wsi Platerów w woj.lubelskim  

do b . nędznej izba. Tam odnalazł ją mąż. Następnie przenieśli się 

do wsi Marynki. Lubelskie n.Bugiem, gdzie warunki mieszkaniowe były 

znośniejsze.

10*1 .1940  r . grupa oficerów polskich nawiązała kontakt ze 

St .Lesiko ; skim, który wstąpił do .organizacji konspiracyjnej ZWZ pod 

p s .”Las" i otrzymał zadanie powrotu na Pomorze w celu zorganizowania 

tam pracy konspirach jne j . Wtedy i Stefania Stxx zdecydowała się na 

powrót na Pomorze.

2 2 .1 .1 9 4 0  r. przyjechała do Tucholi do domu matki. Zarabiała 

na życie jako pomoc domowa u Niemca Jopki. W marcu 1940 r . St.Lesi-  

kowski przybył do Tucholi.

W czerwcu 1940 r. cała rodzina wróciła do Kościerzyny do własne* 

go mieszkania. St.Lesikowski otrzymał pracę jako robotnik u malarza, 

a następnie jako robotnik na odcinku drogowym kolei.Tutaj też prowa

dziła  działalność konspiracyjną.

W styczniu 1941 r. St.Lesikowski został mianowany dowódcą 

rejonu Polskiej Armii Powstańczej organizującej się na Pomorzu, a na 

przełomie 1942/43 r. grzpa ta została włączona do Armii Krajowej, a 

on otrzymał funkcję szefa Inspektoratu "Hurtownia” na terenie Pomorza 

Środkowego. W kwietniu 1944 r . kpt.Lesikowski została zaaresztowany 

przez Gestapo i  po okrutnym badaniu w Gdańsku wywieziony do obozu 

w Sztutthofie, gdzia został zaiaordowany.
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W maju 1940 r. Stefania  Lesikowska została zaprzysiężona i óA 

wstąpiła do organizacji "Gryf Pomorski" jako łączniczka na teren 

G r u d z i^ , Toruń, Bydgoszcz i przyjęła pseudonim "Jaskółka".

W 1941 r. składa ponownie przysięgę i obejmuje funkcję komen

dantki Wojskowej Służby Kobiet A .K . Brała udział w tworzeniu siatki 

wywiadowcaej, przerzutów broni, amunicji, żywności, środków opatrun

kowych, ukrywaniu ściganych, pomocy więźniom obozów i ich rodzinom, 

przekazywaniu lewych dokumentów, kolportażu pism, przerzutach żołnie

rzy. Terenem działalności były: Czersk, Kościerzyna, Tuchola^ Choj

nice , Bydgoszcz, Kartuzy, Gdańsk, Gdynia, Wejherowo. W oddziale #SK 

miała 40 kobiet.

Pierwszą poważniejszą akcją było przerzucuenie 30 żołnierzy 

z okolic Tucholi do Worlubią. Potem następowały inne, jak :

- udział w wysadzeniu pociągu pod Czarną Wodą

- wyjazd do Grudziądza po broń i  amunicję dla partyzantów

- wyjazd do Trzebuni (gmina Dziemiany) w celu uprzedzenia partyzantów

o przygotowywaniu wielkiej obławy niemieckiej

- przewiezienie kabla owiniętego na niej jak na bębnie

- 2 wyjazdy do Warszawy i przewiezienie broni i  amunicji dla powstań

ców ( w podwójnym dnie karetki pogotowia)

- przedosta-.anie się przez Bory. Tucholskie w słotę lub śnieżycę 

przenosząc lekarstwa, pocztę itp. X/

W dniu aresztowania męża uratowana przed Gestapo przez oddział 

AK "Szyaaki"dzięki zawiadomieniu przeniesionemu przez malutką córeczką 

pozostała w tym oddziale. Współpracując z kobietami Wojskowej Służby 

Kobiety zajmowała się zaopatrzeniem, opieką sanitarną, znajdowaniem 

schronienia dla chorych Żołnierzy, dla spadochroniarzy radzeckich itp, 

Uczestniczyła w licznych starciach oddziału "Szyszki" z Niemcami 

© pod Łubianą w schronie zostali uprzedzeni o niemieckiej obławie - 

musieli się natychmiast rozproszyć; ukryła się w beczce stojącej 

pod ścianą stajn i, a na tej beczce usiadł dowódca obławy.

- pod Krasiną, kryjąc się przed obławą wpadła w głęboki dół-grób i to 

uartowało ją.

- w mieszkaniu p.Rostowej przed szukającymi ją żandarmami ukryła się 

w kominie.

W tym okresie wpadła tylko jedna łączniczka - narzeczona party

zanta Kamińskiego. Zginęła na posterunku WSK w chwili przekazywania 

żywności dla partyzantów. Zmasakrowana nie wydała nikogo.

W działalności tej współpracowały: Rolbiecka Marta, Plata Maria, 

Rostowa,Szyca, Szutenberg, Kosznik, Wardyn,

Dzieci były w tym czasie pod opieką -ludzi obcych, a potem babę**
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Po przeżycia wielu obław i  potyczek, ratując się dzięki swej 

sprawności, sprytowi, opanuwaniu i  odwadze, doczekała się w Czerska 

zakończenia działań wojennych i  wyzwoleniu przez Armię Czerwoną. 

Wróciła w marcu 1945 r . do Kościerzyny.

W tym czasie drogi pełne były wynędzniałych, owrzodzonych 

ludzi wracających z obozów hitlerowskich i  innych form wygnania.

Trzeba było im ?omóc. St.Lesikówska brła czynny udział w organizowania 

placówki P .C .K . , bezpłatnej kuchni, noclegów.

W sierpniu 1945 r . została zaaresztowana przez władze bezpie

czeństwa. Po 4 ,5  miesiącach została w styczniu ;946  r. zwolniona 

i rehabilitowana.

Od 1947 r. pracuje w organizacjach społecznych: ZBoWiD, Liga 

Kobiet, Klub Oficerów Rezerwy, WSS Społem.

Otrzymała stopień podporucznika oraz odznaczenia:

Medal Zwycięstwa, Krzyż Partyzancki, Odznakę Grunwaldu.

Wyróżnienia otrzymały również: Szutenberg, Kosznik, Wardyn, 

Rolbiecka.

Po wojnie wyszła zc mąż za Jana Szalawskiego, b,Dowódcę oddz. 

''Szyszki” k p t .” ^ ^ ^ .
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„Jaskółka" z Borów Tucholskich *
EDNĄ z najbardzie j odw aż

nych działaczek ruchu opo
ru na Pom orzu G dańskim  
w okresie okupacji h itle 
row skiej była S tefan ia  Sza- 
lew ska (ps. „Jaskó łka” póź

niej „E m ilia”). P ierw szym  jej 
mężem był zam ordow any w r. 
1944 dowódca odcinka w pow. 
stargardzk im  por. Jan  Lesikow - 
ski (ps. „L as”). Obecnym  mężem 
„Em ilii” jest d r  nauk hum an i
stycznych, por. Jan  Szalew ski 
b. Komendant oddziału „Szyszki”, 
który  łącznie z kom endantem  
„Lasem ’’ k ierow ał akcjam i bojo
wymi na linii kolejow ej: C hoj
nice—Tczew (8/9. VI. 1942) a na
stępnie  (21/22. VI. 1942) na szla
ku C zarna W oda K aliska i pod 
Rytlem .

S tefan ia  Szalew ska w styczniu 
15M-2- p.* złożyła przysięgę i w s tą 
p i ła 'd o  grupy -A K , dowftdzfttiej 
przez por. „Lasa”. W krótce po 
tem znalazła się w oddziale leś
nym. Od tej chw ili w iodła cięż
kie i trudne życie partyzanckie . 
Jako łączniczka zorganizow ała 
kilka niebezpiecznych i ryzykow 
nych w ypraw . P ierw szą z nich 
była w ypraw a do G rudziądza po 
broń i am unicję  dla oddziału. Do 
.Grudziądza jeździła i później z 
p. Rostow ą po karab iny  m aszy
nowe. '

W kare tce  pogotow ia ra tu n k o 
wego z p. Szycą do ta rła  do To
run ia  do O kręgow ej K om endy 
Armii K rajow ej po rozkazy, ga
zety konsp iracy jne i pieniądze. 
Później jeździła tam  rów nież z 
kol. Aleksandrem Jahnem, szofe
rem  lekarza  Z. z Kościerzyny.

Mimo ogrom nych trudności — 
m iała szczęście i nie w padła w 
liczne sidła, zastaiwiane przez 
okupanta. To zwiększyło jej 
śmiałość. W 1944 r. w yjeżdżała 
dw ukro tn ie  do W arszaw y. Często 
byw ało ciężko, a naw et bardzo

ciężko. W śnieżyce I słoty nie 
jeden raz przem ierzała pieszo 
Bory Tucholskie, aż do rzeki 
B rdy; p rzedzierała  się w raz z le
karzem  do rannych  lub chorych 
tow arzyszy broni.

I tak m ijały dni, tygodnie, 
m iesiące i lata, w śród ciągłych 
niebezpieczeństw , w n ieustannej 
walce.

w odow ał dw ie o lbrzym ie k a ta 
strofy h itlerow skich  pociągów 
w ojskow ych z ludźm i i sprzętem .

Bez oporu ze strony strażn i
ków  „Jaskó łkę” w yprow adzono 
z domu i przew ieziono w bez
pieczne m iejsce. K om endant 
„L as” — L esikow ski po s tra sz 
nym  zm asakrow aniu , został przez 
gestapo zam ordow any' w lecie 
1944 r. w obozie S tu tthof.

N adszedł tragiczny dla niej 
dzień 15 kw ietn ia  1944 r. O godz. 
4 -tej rano m ieszkanie jej zostało 
szczelnie obstaw ione. G estapo, 
w targnąw szy do w nętrza, a re sz 
tu je  je j męża Lesikow skiego, jej 
rów nież zak ładają  ka jd an k i na 
ręce i u staw ia ją  tw arzą  do ścia
ny. Słyszy rozdzierający  głos 
dzigci, K iedy je j każą iść za sobą, 
nić w ytrzym uje  napięcia, dosta- 
je*1 silnego "krfośtokii i upada ńa 
ziemię. G estapow cy podnoszą ją, 
uk łada ją  na kanapie, zab ierają  
m ęża i wychodzą. Po chw ili w ra 
cają i kom uniku ją  je j, że mąż 
już nie wróci do dom u. Je j każą 
pozostać na m iejscu  i zaw iada
m iają , że p rzy jdą  po nią później, 
gdy tylko odstaw ią męża.

Pozostała p ilnow ana przez 
dwóch strażników . Jed en  tkw ił 
w  m ieszkaniu, d rug i przed w e j
ściem. Mimo to — nie zrezygno
w ała. S trażnik  zgodził się na to, 
by starszą  córkę T erenię w ysłała 
do ap tek i po lekarstw o. Dziew
czynka była n a  ty le  rezo lu tna, że 
nie poszła do apteki, lecz w inne, 
znane jej m iejsce.

Po upływ ie trzech godzin pod 
dom  zajeżdża au to  z żołnierzam i 
w m undurach  SS. „Jaskó łka” od 
razu  o rien tu je  się, że to  swoi, 
p rzeb ran i za esesm anów . W śród 
nich „Soból” (jej obecny m ąż dr 
Jan  Szalew ski) kom endant od
działu AK „Szyszki” , d z ia ła ją 
cego na teren ie  pow iatów  s ta ro 
gardzkiego i kościerskiego, dziel
nego oddziału, k tó ry  m. in. spo

O becny m ąż „Jaskó łk i”, sły n 
ny „Soból” b. kom endant od
działu partyzanckiego „Szyszki” 
je s t bardzo ak tyw nym  i zasłużo
nym  działaczem  społecznym  
ZBoWiD. Za m ęstw o okazane w 
w alce z h itlerow cam i został od
znaczony V irtu ti M ilitari. y

S tefan ia . Szalew ska, • rów nież 
działaczka ZBoW iD-u, m U w s ia *  
bego zdrow ia, nadal jest społecz
nie aktyw na, nadal cieszy się 
w ielką sym patią  i szacunkiem . 
Je j dw ie córki, k tó re  przeżyw ały 
z m a tk ą  tam te  trag iczne dni, ży
ją  i p racu ją  społecznie.

W arto  dodać, że w kró tce po 
w ykradzen iu  „Jaskó łk i” p rzy je 
chało po nią p raw dziw e G estapo. 
H itlerow cy, z iry tow ani tym , że 
„Jaskółka im  w yfrunęła , począt
kowo chcieli zabrać jej m atkę i 
córki. Na szczęście zrezygnow ali 
z tego zam iaru . Oczywiście me 
w spółczucie o tym  zadecydowało. 
Po p ro s tu  sądzili, że „Jaskó łka” 
w cześniej czy później odwiedzi 
sw e dzieci. W tedy już nie w ym k
nęłaby się im  z rąk.

S tefan ia  Szalew ska w iedziała 
jednak , że w sw ym  domu nie 
w olno je j się pokazać i nie w e
szła w przygotow aną pułapkę. 
Dzięki tem u żyje.

FRANCISZEK NATHER
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Będą to wspomnienia o konspiracyjnej działalności kilku kobiet - 

Kaszubek. Bo także tutajf aa Pomorzu i Wybrzeżu trwała przez całą okupacje 

walka z okupantem. Walka tym trudniejsza, że prowadzona na terenaeh włączonych 

do III Rzeszy, poddanych szczególnej akcji germanizacyjnej. Każdy przejaw 

polskości był brutalnie miażdżony. A jednak Kaszubi nie wyrzekli się swojej 

ojczyzny. Walczyli w oddziałach Armii Krajowej, organizacjach podziemnych, jak 

"Gryf Pomorski" i "Orzeł Biały", konsplrowali w organizacjach lewicowych i ko

munistycznych, służyli pomocą oddziałom wywiadowców radzieckich* W walce tej, 

obok mężczyzn, brały liczny udział także kobiety. X irtłt t* t*  Oto kilka z nich 

mieszkanek Kościerzyny,

Stefania Łesikowska, ps. % Jaskółka " ,  Niemal od pierwszych dni okupacji 

wraz z mężem organizowała siatkę wywiadowczą na Pomorzu* Praca w konspiracji 

była dla niej tym trudniejsza, że miała już dwoje dzieci. Ale przecież walczyła, 

W ciasnym przedziale przepełnionego pociągu jest duszno, Stefania z trudem 

walczy ze snem. Jest noc, wszyscy dookoła drzemią. Jeszcze tylko kilka stacji.•m
Przysuwa do siebie dużą walizę, w której wiezie amunicję. Czekają na nią w 

Bąku. I nagle trzaśnięcie drzwiami i gardłowy szwarget na korytarzu. Kiemcy ! 

Patrol powoli zbliża się do jej przedziału. Szczegółowo kontrolują bagaże, wy

łapuj ą wieziony szmugiel. Walizka jest za duża, żeby ją ukryć. Żandarmi wchodzą 

już do przedziału. Stefania uśmiecha się do Niemca. Jest ładna, wie o tym. Ten 

pochyla nad nią.

- Szmugiel wieziemy, panienko, tak ?

Potwierdza z uśmiechem i zeraz szepcze mu do ucha:

- Ale dla pana też się ciś znajdzie...

Otwiera podręczną torbę i pokazuje żandarmowi pęto kiełbasy. Ten ogląda się na 

kolegów. Są już w następnym przedziale. Mruga porozumiewawczo i bierze torbę do 

ręki.

Pociąg zatrzymuje się. Stacja Bąk. Na peronie puste. Niemiec chwyta walizkę 

pomaga Stefie przecisnąć się do wyjścia, wynosi bagaż na peron. Coś jeszcze de 

niej mówi, i dopiero gdy pociąg rusza, wskakuje na stopień. Stefania czuje ugi

nające się pod nią nogi. Wyjmuje białą chustkę, przeciera nią twarz i wkłada na 

głowę. To jest umówiony znak. Ais nikt do niej nie podchodzi. Bierze walizkę de 

ręki i uginając się pod jej ciężarem idzie w kierunku budynku stacyjnego. Zaczy

na być niebezpiecznie, lada chwila dziewczyną mogą zainteresować się kolejowi 

policjanci. Oni na pewno skontrolują bagaż. Ale ktoś już podchodzi do niej. 

Wymiana hasła i po chwili jest już bezpieczna. Okazuje się, że zamieszanie wpro

wadził żandarm. Nikt nie spodziewał się, że Niemiec pomoże partyzanckiej łącz

niczce.
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Po powrocie do Kościerzyny szef inspektoratu AK "Hurtownia" - jej mąż kpt. 

Stanisław Lesikowski, ps. "Las", informuje ją o zmianie sposobu transportu broni-- 

i amunicji. Od tej pory pęczki, oznakowane jako części kuchenek produkowanych 

przez niemiecką wytwórnię, będą przewożone pocztą kolejową.

Ale zostają przecież inne obowiązki. Dalej kursuje jako łączniczka, przewozi 

eeldunki, przekazuje rozkazy, organizuje spotkanie. Jeździ wielokrotnie do Czers

ka, Tucholi, Chojnie. Jest wrsszcie pierwsza akcja bojowa. Uozestniczy w wysa

dzeniu pociągu, któryś według danych wywiadu partyzanckiego miał jechać sam 

Hitler. Informacja wywiadu okazała się nieścisła, ale linia kolejowa została 

zablokowena na kilkadziesiąt godzin.

Na początku roku 1944 " Jaskółka" przystępujs de organizowania Wojskowej 

Służby Kobiet na terenie inspektoratu "Hurtownia". Do pracy w organizacji wciąga 

38 Kaszubsk. Trwają intensywne szkolenia. Wojskowa Służba Kobist jest formacją 

pomocniczą, mającą obsadzać w oddziałach takie funkcje jak sanitariat, administra

cja, zaopatrzenie. Kobiety posługują się specjalnym szyfrea ułożonym na podsta

wie niemieckiego podręcznika o hodowli kur. Taka książka, znalezioaa przy rewiz

ji nie budzi żadnego podejrzenia. Stefania parę rasy słyszy nawet pochwały ze 

strony kontrolujących żandarmów.

W domu Lesikowskich w Kościerzynie, przy ulicy Gdańskiej 20, jest zawsze 

ruoh. Stale ktoś przyjeżdża, tu odbywają się spotkania i narady. Sytuację ułat

wia fakt, iż w tym domu mieści aię jedyny w mieście zakład fryzjerski dla Polaków. 

Stąd też tylnym wyjściem można bez podejrzeń dostać się do Lesikowskich. Zakład 

spełnia również inne zadanie: w oknie wystawowym jest zamontowana ekry tka, w 

której przechowuje się broń i amunicję.

W 1944 roku organizacja kościerzyńska otrzymuje zadanie przewiezienia 

transportu broni do Warszawy. Zadanie trudne i niebezpieczne. Warszawa jest 

przecież w Generalnej Guberni. Postanowiono wykorzystać jedną z sanitarek nie

mieckiego Czerwonego Krzyża. Działa tu wielu członków organizacji. W sanitarce 

zbudowano podwójne dno, spreparowano fałszywe papiery, według których sanitarka 

przewoziła do Warszawy ciężko rannego oficera niemieckiego. Ekipę stanowili 

Józef Szyc i Aleksander J*6hn - kierowcy "Roten Kreutzes" orsz "Jaskółka" mająca 

dokumenty jako Frau Doktor. Podróż była długa. W Gdańsku i Toruniu Niemcy szcze

gółowo sprawdzali dokumenty, ale konspiracyjna komórka zajmująca się fabrykacją 

fałszywych papierów działała bezbłędnie - kontrola wypadła pomyślnie. Również 

drogę powrotną przebyli szozęśliwie.

Okupant wzmaga terror na Pomorzu* Ciągłe akcje partyzanckie dezorganizują 

transport, utrzymują w stanie pogotowia garnizony w kaszubskich miasteczkach.

Nie pomagają akcje represyjne, nie odstraszają pacyfikacje i egzekucje. W lutym 

1944 roku rusza niemiecka obława na partyzanckie zgrupowanie w lasach między 

Koleczkowem a Piekiełkiem. Wśród partyzantów jest także Stefania. Bunkry, w któ

rych kryją się partyzanci, nie stanowią jednak skutecznejlinii obrony. Zapada 

decyzja wycofania się. Ale Niemcy zasypują partyzantów ogniem. Stefania wycofuje 

się jako jedna s ostatnich: przed chwilą musiała opatrzeó oiężko rannego. Ma tyl-51
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ke torbę z opatrunkami 1 dwa granaty* Tyraliera niemiecka jest tut, tui. Stefania 

ezarple zawleczki, rzuca granaty. Wybuchy zatrzymują tamtych. Teras na oślep bieg* 

nie przez las. Nie widać jut partyzantów, nie wie, w ja kia kierunku aię wycofali. 

Dobiega do skraju lasu, widać zabudowania wsi* Te Łubiana. Wpada na podwórze pierw

szej zagrody, wskakuje do stojącej tam beczki. Od lasu słychać jazgot atrzałów, 

krzyki Niemców. Przesiedziała w beczce kilka godzin. Słyszała wrsaaki Niemców 

rewidujących domy. Tym rassm udało aię. Okrężnymi drogami wraca do Kościerzyny.

Tam dowiaduje się, te całe zgrupowanie sostałe rozbite.

Rośnie fala aresztowań. Siatka organizacyjna rwie się. Zatrzymany Nowaczyk 

z Wiela nie wytrzymuje tortur. Niemcy aresztują kierowców sanitarki - Ssyca i Johna 

W Mieszkaniu przy ulicy Gdańskiej 20 pojawiają się gestapowcy. Zaskoczenie jest 

całkowite. Aresztowany zostaje szef Inspektoratu "Hurtownia" kpt.Stanisław Lesi- 

kowski, ps. "Las". W czasie aresztowania męża Stefania dostaje nagłsgo krwotoku,

i traci przytomność. Kiedy wreazeie ją odsyskujs, w miesskaniu jest puste, tylko 

córki płacząc, tulą się do nisj. Chce wstać, ale małe pokazują na przedpokój * tam 

aiedzi Niemiec. Stefania wie, te musi w jakiś sposób zawiadomić pozostałych człon

ków organizacji. Pisze na serwetce krwią jedne słowot "Niebezpieczeństwo" i daje 

córce. Mała wie, o co ohodzi. Kusi zanieść to Lucjanowi Ssuteis, który ma kontakt 

z oddziałem. Mała tłumaczy Niemcowi, te musi mamie prsynisść lekarstwo s apteki.

Ten wypuszcza ją. Do atacji kolejowej nie jest dalsko. Ssutta odbiera kartkę. Mała 

mówi mu o aresztowaniu ojca i zasadzce w domu. Szutta wsiada na rower i jodzie do 

lasu. Po godzinie przed domem na ulicy Gdańskiej zatrzymuje się samochód. Dwóch 

SS-manów wchodzi do mieszkania i zabiera Stefanię. Popychając i szarpiąc wciskają 

ją do samochodu. Po kilkunastu minutaoh do miesskania wpadają Niemey. Katują strst- 

nika, organizują pogoń. Ala Stefania jest jut w głębi laaów tucholskich. Błyska* 

wiezna akcja partyzantów kpt. "Sobola* - Szalewskiego, uratowała jej tycie. Niestet; 

tylko jej. Kapitan Leaikowski po nieludzkim storturowaniu sostaje dobity w Stuttho- 

fie. "Jaskółka" sostaje sama s dwojgiem małych dzieci.

Teraz przebywa jut stale w oddziale. Wraz s kobietami s Wojskowej Służby Ko

biet organizuje tu kuray sanitarne, kieruje zaopatrzeniem. Ssozęśliwie doczekała 

wyzwolenia.

Agnieszka Szutta. Matka dziesięciorga dzieoi, tona kolejarza, partyzanta 

"Gryfa Pomorskiego". Mimo it nie naletała do organisacji, dom jej w Kościerzynie 

przy ulicy Dworcowej 2 był przystanią dla wszystkich, którzy potrssbowali pomocy. 

Często wyręczała męta, przenosząc meldunki i rozkazy. Ssyła mundury dla partyzantów 

przygotowywała im żywność, nosiła lekarstwa, dętko byłe prsy dziesięciorgu włss- 

nych dzieel pomagać innym. Ale przeoiet służyła pomocą nie tylko partyzantom. Z jaj 

domu ssły paczki z żywnością i ubraniem dla więźniów w Gdańeku i Stutthofie. De tre 

dycji należało jut przygotowywanie na każde święta ciasta 1 sanoasenie go partyzan- 

tom."Mama Szuttowa" - tak nazywano ją w losie. W marcu 1944 roku, po wpadce organi

zacji kośeierzyńaklej, aresztowano jej męta. Niemcy wtargnęli do dom* nocą. Rewizja 

groziła generalną waypą. W domu znajdowały się blankiety Auaweiaów, z których oby

dwoje preparowali lewe dowody, były fotograf!*, spisy osób csskającyeh na dokumsntj
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Agnieszka tak długo zwleka z otwarciem drzwi* dopóki mąt nie spalił ostatniej 

kompromitującej kartki. Mimo szczegółowej rewizji, nic kompromitującego w domu nie 

znaleziono. Ale Szutts został aresztowany. Przewieziono go do więzienia w Gdańsku, 

gdzis przez sześć tygodni był bez przerwy torturowany. Agnieszka nie załamała aią. 

W dalszym ciągu szyła dla partyzantów, przechowywała dokumenty, przenosiła kores

pondencję.

Do jej normalnych obowiązków przybywa jeszcze jeden - przygotowywanie paczek 

dla męża. Bywa teraz bardzo częste w Gdańsku. Ale jej wizyta nie ograniczają się 

jedynie do zanoszenia paczsk. Agnieszka prseprowadza szereg akcji wywiadowczych, 

którymi obarcza ją organizacja. Informacje są bardzo potrzebne i cenne, wyjazdy 

do Gdańska są dla innych niebezpieczne. Kie przyjmuje pomocy ofiarowywanej jej 

przez kolegów męża.

W tym czasie organizacja prowadzi starania o zwolnienie Szutty. Jest to tym 

łatwiejsze, że adres, którym dysponowało Gestapo był niedokładny. Starania zosta

ją uwieńczone powodzeniem. Po sześciu tygodniach mąż Agnieszki wrsca z więzienia. 

Jest jednak ciężko chory. Tak więc na słabej kobiecie znów spoczywa obowiązek 

utrzymania całej rodziny. Agnieszka Szuttowa nie walczyła z bronią w ręku. Ale 

jej postawa była równie bohaterska, jak partyzantów z "Gryfa Pomorskiego” . Ryzyko* 

wała bowiem nie tylko własns, ais życis swoich dzisci. A cóż dla matki jest cen- 

niejsze?

Leokadia Jeszkowa, członkini "Gryfa Pomorskiego" od roku 1941, pracuje w nie

mieckiej mleczarni jako sprsątaeska. Ha polscsnis organizacji podpisuje listę na* 

rodowościową. Zdobywa coraz więkasa zaufanie Niemców. Ułatwia jaj to pracę wywia

dowczą i zbieranie informacji. Niezależnie od tego prowadzi jeszcze inną działał* 

ność. W mieszkaniu administratora mleczarni, która codziennie sprząta, widzi sporo 

amunicji. Za każdym razom ściąga parę sztuk. Trwa to dość długo. A jest to okres 

ki8dy amunicja w oddziałach partyzanckich jsst niemal na wagę złota.

Po pewnym czasie przekonuje się s jej cenie. Wieczorem wpada do jej mieszkania 

kpt. "Soból". Prosi o przechowanie piatoletu, który z powodu braku amunicji tylko 

mu przeszkadza.

- A może dać ci trochę "kulek? - pyta goapodyni.

Kapitan jest zaskoczony. - Kasz amunicję ?

A mam- z duną odpowiada Leokadia. - Tylko nie wiem czy będzie pasowała.

Amunicja jest dobra i "Soból" zabiera cały sapas. Bardzo mu się przydała. 

Jaszcze tej nocy w okolicy Lipusza uratował dzięki niej życie.

Oprócz wywiadu, który nsleżał do jsj stałych obowiąsków, Jesskowa zaopatruje 

oddział w żywność. Do współpracy angażuje dwóch Polaków wywiezionych tu na przymu

sowe roboty. ODi wynoszą z mleczarni masło i śmietanę. Jeszkowa organizuje wysyłki 

do lasu. Najczęścisj dotąd wysyłała żywność w okolice Bąka i Czerska. Transportu 

organizacje nie mogła jej zapewnić. Wiele rasy kilkunastukilornetrową trasę przeby

wała więc pieazo.

Pełniła też funkcję łącznika. Razem z Felskowskim, gospodarzom z Klincza, po

magała ludziom v przedostaniu się do oddziału.

Do pracy w konspiracji Leocadif J%»3iucwa jrciągn^łr ;a?^ swoje. rudri»|.
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W goapodaratwie swych rodziców w Gostomku ukrywała zbiegłych s niewoli* Schronienie 

tam znajdowali równiei Kaszubi, ukrywający się prsed powołanie* do Wehrmachtu. Przez 

dłuższy czas w Gos tom ku ukrywali slą m.in. Jan Dargac* i bracia Kulasowie. Udzielała 

również schronienia w swym domu w Kościerzynie. Ukrywała ta* rs.in. trzy kobiety po

chodzące z Poznańskiego.

Ałe działalność swą musiała wkrótce przerwać. Pewnego razu przyszło do jej 

mieszkania dwóch nieznajomych mężczyzn, którzy prosili* aby umożliwiła im skontakto- 

wanie się z oddziałem. Okazało się* że są to konfidenci gestapo. Jesskowa nie dałs 

się jednak sprowokować. Ale był to aygnał, że dom jej znajduje się pod obserwacją. 

Potwierdziły to kilkakrotnie późniejeże rewizje. Tylko dzięki przypadkowi nie wpad

ła, a w domu były zawsze jakieś kompromitujące papiery, listy od więźniów itp.

W tym czasie organizacja "Gryf Pomorski” przedsięwzięła na szeroką skalę akcję 

wykradania polskich dzieci przebywających w obozie w Potulicach. Więsiono tu Polakóa 

z Pomorza. Obćz miał charakter przejściowy, stąd wywożono więźniów as roboty do 

Rzeszy. W pierwszych miesiącach istnienia obozu Hiemcy zezwalali Kaszubom na odwie* 

dzanie więzionych rodzin. Strażnicy nie stawiali takżs przeszków, o ile ktoś naro

dowości niemieckiej chciał wziąć na wychowanie małe dziecko* Zorganizowano więc aisć 

wykradania dzieci slasanych na zniemczenie. Jesskowa, jako osoba, która podpisała 

niemiecką listę narodowościową wywiozła z Potulic piętneśeloro maleństw, które 

Umieszczono później u zaufanych kaszubskich rodzin. Będąc często w Potulicach utrzy

mywała też kontakt pomiędzy więzionymi a organizacją. Dzięki kontaktom, jakiś nawią

zała z bozowym szpitalem, kilkakrotnie udało się tsrolnić więźniów. Pracująca tam 

Leokadia Włoszyk przekazywała aktualne dane o zmarłych, pozostawało więc tylko za

mienić dokumenty i człowiek miał spore szanse aa uwolnienie. W siatce obozowej pra

cował także Józef Jakuss, który był łącznikiem pomiędzy Jesskową i więźniami.

Tak trwało aż do końca wojny. Wyrazem uznania dla wkładu Leokadii* Jesskowej 

w dzieło zwycięatwe nad faszyzmem było udekorowanie jej - jedynej kobiety wśród 

trojga "gryfowców* - Medalem Zwycięstwa i Wolności*

Helena i Agnieszka Schuttenberg. Obydwie gorące patrlotki, bez reszty oddana 

sprawie walki o Polskość Kaszub* Obydwis siostry trafiły do "Gryfa Pomorskiego" 

za pośrednictwem kapitana Sząlewskiego - "Sobola". Agnieszka pracowała w magistra

cie, Helena w kościerzyńskiej Krankenkasse. Do biurowych zadań Agnieszki należało 

wydawanie kartek żywnościowych, misła też dostęp do urzędu wydającego ausweisy. 

Obydwie mogły także uzyskiwać duże ilości lekarstw 1 materiałów opatrunkowych. 

Zakupywały je na podstawia recept, które otrzymywały od zaprzyjaźnionego lekarza* 

Później po nawiązaniu ściślejszych kontaktów z apteką, dostawały je bez ograniczeń. 

Początkowo Helena przekazywała medykamenty Stefanii Lesikowskiej, później sama do

starczała je do oddziału. Te wyprawy były bardzo niebezpieczne, trudno było bowiea 

o wytłumaczenie, dokąd samotna kobieta udaje się s tską ilością lekarstw.

Agnieszka organizowała też dodatkowe przydziały żywności. Dzięki kartkom, które 

wydawała łącznikom, oddział mógł zgromadzić niewielki* zapasy*

Do trudniejszych akcji wykonywanych przez sioatry Schuttenberg należał* wypiay- 

wanie dowodów oaoblatych. Początkowo Helena otrzymywała bez ograniczeń sieloae dru- 

ki, w których wpisywała podawan* jej ?vc*i2 *-3»ń»ola* jters >n?lta. Orygiae^ao ugzirylr
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\rzft ausweisćw Helen/dostawała od swojej koleżanki, pracującej » biurze meldunko

wym. Personalia wpisywała na maszynie w Krankenkasse. Po roku* w czasie jednaj 

z wko jl pecyflkacyjnych wpadła w ręce Riemców cała walizka tych dowodów. Kino 

licznych aresztowań w starostwie, okupant nie mógł jednak wpaść na właściwy trop* 

Helenie, będącej kiedyś w starostwie , udało się ściągnąć s jednego z biurek dwie 

czyste książeczki paszportowe. B^ła to sdobyez bezcenna. Paszportami tymi wielo

krotnie posługiwali się partyzanccy łącznicy, utrzymujący kontakt między General

ną Gubernią i Rzeszą.

Działalność konspiracyjną aiostry Sehuttenberg prowadziły aż do maja 1944 ro* 

ku. 3 maja nastąpiła wsypa. Helenę zadenuncjowała niejaka Gertruda Fischer, była 

aekretarka aresztowanego za udzielanie pomocy partyzantom doktora Zawadzkiego. 

Więzioną torturowano przez dłużazy cna  w gdańskim gestapo, później przewieziono 

do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Helena trafiła jnmft tam pod koniec 1944 r* 

W niecałe dwa miesiące pćźniej rozpoczęła się ewakuacja obozu, która przeszła do 

historii jako "Marsz śmierci"* Pod koniec stycznia 1945 roku pozostali przy życiu 

więźniowie rozpoczęli marsz na zachód. Zima tego roku była szczególnie ciężka. 

Mrozy sięgały 301? stopni. Drogę, którą przebywali, znaczyli setkami trupów. 

Więźniowie byli dobijani przez eskortę, marli też z głodu 1 zimna.

Kolumna, w której szła Helena, udała się przez Pruszcz Gdański. Brnąc w 

zaspach, szczute psami dotarły wreazeie m  teren lotniska polowego w Pruszczu, 

gdzie zarządzono poatój.

Kobiety umieazezono w prowizorycznych barakach, aa ścianach któryeh widnia

ły jeazczs ślady krwi. Tu właśnie, bezpośrednio przed ich przybyciem zamordowano 

resztę Żydów, zatrudnionych przy pracach na lotnisku.

Helena wraz z trzema koleżankami ukryła się w starej umywalni. Gdy transport 

rano ruszył w dalszą drogę, nawot nie zaueażono ich nieobecności. Przeczekały 

jeszcze kilka godzin i ruszyły do Tczewa. Omijając po drodze kolumny wojaka, 

dotarły szczęśliwie do miasta. Dalej jut było łatwiej. Podając aię za ucieki

nierki z Prus Wschodnich bez przeszkód dotarły do Kościerzyny*

Tu zastało je wyzwolenie.

To tylko kilka nazwisk z licznej grupy Kaezubek, które wolę walki o polskość 

tych ziem dokumentowały niezłomną postawą i czynem. Były ich astki i tysiące* 

Żony rybaków, robotników, nauczycielki i urzędniczki. Wiele z nich poległo w 

tej walce. Tym bardziej więc należy przypomnieć o ich bohaterskiej poatawie*
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Tu zastało je wyzwolenie.
To tylko kilka nazwisk z licznej grupy Kaszubek, 

k tóre wolę walki o polskość tych ziem dokumentowały 
niezłomną postawą i czynem. Były ich setki i tysiące.
Żony rybaków, robotników, nauczycielki i urzędniczki 
Wiele z nich poległo w tej walce. Tym bardziej więc 
należy przypomnieć o ich bohaterskiej postawie.

\
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Lesikowska - Szalewska Stefania z d. Szefler, ps. „Jaskółka”, „Emilia” (1912 - 
1990), kmdtka WSK Insp. Tczewsko - Chojnickiego AK.

Urodzona 21 VIII 1912 r. w Stobnie, pow. Tuchola; córka Antoniego (zginął w 
Powstaniu Wielkopolskim) i Marii z d. Matyja. Ukończyła siedmioklasową Szkołę Powszechną w 
Tucholi i czteroklasową Szkołę Wydziałową, a następnie dwuletnią Szkołę Gospodarstwa 
Domowego w Poznaniu. W 1931 r. zawarła związek małżeński z Stanisławem Lesikowskim, z 
wykształcenia /  nauczycielem, z zawodu y optykiem. Do września 1939 r. mieszkała w 
Kościerzynie.
W listopadzie 1939 r. oboje, wraz z dziećmi siedmioletnią Teresą i roczną Lidią zostali wysiedleni 
do Generalnego Gubernatorstwa, do miejscowości Niemojki, potem do Marynek Lubelskich 
(pow. siedlecki). W styczniu 1940 r. Stefania, razem z córkami, wróciła na Pomorze, najpierw do 
Tucholi (tam, w marcu 1940 r., dołączył do nich S. Lesikowski), a potem do Kościerzyny. 
Zaprzysiężona po raz pierwszy w maju 1941 r., we własnym mieszkaniu, najprawdopodobniej 
przez swego męża, wówczas kmdta Rejonu (od 1943 - Okręgu) Kościerzyna Polskiej Armii 
Powstania, po raz drugi - 10 XII 1943 r. po włączeniu Kościerskiego Okręgu PAP do AK. 
Otrzymała wówczas funkcję komendantki (referentki) WSK Obwodu Kościerzyna, choć 
faktycznie sieć wojskowej służby kobiet organizowała już wcześniej, jeszcze w ramach PAP. Sieć 
ta objęła całą północną część Pomorza, z punktami kontaktowymi w Chojnicach, Tucholi, 
Czersku, Starogardzie, Kartuzach, Wejherowie, Gdańsku i Gdyni. W 1944 r. „Jaskółka” była już 
referentką WSK w sztabie Inspektoratu Tczewsko - Chojnickiego, obejmującego 6 obwodów: 
Tczew, Kościerzyna, Starogard, Chojnice, Tuchola, Sępólno. Stan liczebny WSK Inspektoratu 
oceniła w relacji na 40 osób. Wydaje się, że liczba ta dotyczy tylko Obwodu Kościerzyna, bo tylko 
w samym Starogardzie Helena Lange ps. „Jabłonka”, zaprzysiężona przez „Jaskółkę” w styczniu 
1943 r., zorganizowała 15 dziesięcioosobowych zespołów - konspiracyjnych oddziałów PCK, 
zajmujących się szyciem bielizny dla partyzantów, przygotowywaniem paczek dla więźniów 
Potulic i Stutthofu.
Do najważniejszych zadań kobiet organizowanych przez „Jaskółkę” należało utrzymywanie 
łączności na terenie Inspektoratu i z KO, a także pomoc partyzantom oddziału „Szyszki” 
(dostarczanie żywności, odzieży, leków, broni, pomoc rannym i chorym). Poza tym sporządzanie 
fałszywych dokumentów osobistych (Helena Schuttenberg, Kościerzyna), kolportowanie pism 
konspiracyjnych („Gryf’, „Polska Demokratyczna” - drukowane przez Józefa Leszczyńskiego w 
Czersku), pomoc więźniom obozów koncentracyjnych (oddziały PCK w Starogardzie, grupa 
Bogumiły Skiby w Karsinie), wywiad.

Wg relacji własnej - jeszcze w czerwcu 1940 r. uczestniczyła „Jaskółka” w przerzucie 32 
osób z okolic Tucholi do Warlubia. Brała udział w akcjach dywersyjnych oddziału Jana 
Szalewskiego, m. in. w wykolejeniu pociągu na linii Chojnice - Tczew (8/9 VI 1942 r.). 
Dostarczyła wówczas klucze do rozkręcenia szyn. Co najmniej dwukrotnie jeździła do Torunia 
(najprawdopodobniej kontakt z KG PAP). Przewoziła broń z Grudziądza do Kościerzyny, 
transport odbywał się furgonetką Czerwonego Krzyża (kierował Jan Szyca) albo koleją (wspólnie 
z Heleną Rost ps. „Halina”). Broń ta przechowywana była później w mieszkaniu Lesikowskich 
przy ul. Gdańskiej 20 - w oknie wystawowym o podwójnych szybach zamalowanych po obu 
stronach farbą olejną. Stamtąd „Jaskółka” przewoziła ją  w Bory Tucholskie, a także dwukrotnie, 
wraz z Janem Szycą- do Warszawy. Jeszcze w 1943 r. otrzymała stopień podporucznika (zweryf.

^ rozk. MON z 31. 08. 1965 r.)
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W dniu 20 IV 1944 r. uniknęła aresztowania, „odbita” z własnego mieszkania przez partyzantów 
„Szyszek” (aresztowany został wówczas Stanisław Lesikowski). Od kwietnia 1944 r. przebywała 
w lesie, gdzie organizowała kursy sanitarne i kierowała zaopatrzeniem. Latem 1944 r. 
kwaterowała u Marty Rolbieckiej w Trzebuniu, lecząc wspólnie z nią rannego J. Szalewskiego i 
pomagając więźniarkom - Żydówkom z obozu pracy w Dziemianach. Ukrywała się także u 
Heleny Rost w Karsinie, a od września 1944 do marca 1945 u Rozalii Gabrych w Czersku. 
Stamtąd kierowała pracą WSK. Pracowała wówczas zwłaszcza z dwiema łączniczkami z Czerska: 
Rozalią Gabrych i Marią Platówną ps. „Regina”, „Mimoza”.
Po przejściu frontu wróciła pieszo do Kościerzyny. Jeszcze w marcu 1945 r. zorganizowała 

VljO placówkę PCK na tamtejszym dworcu. Wraz z członkiniami WSK udzielała pomocy medycznej i 
materialnej rannym i chorym powracającym z obozów. Pracowała także jako sanitariuszka w 
miejscowym szpitalu polowym. W sierpniu 1945 r. aresztowana przez UB w Kościerzynie, 
osadzona w areszcie śledczym w Gdańsku, tam męczona przez NKWD. Zwolniona po 5 
miesiącach - 26 I 1946 r., chorowała jeszcze przez długi okres czasu.

Po wojnie pracowała społecznie w ZBoWiD (w 1. 1957 - 1962 była sekretarzem ZBoWiD 
w Starogardzie), a także w Lidze Kobiet i WSS „Społem”. W latach siedemdziesiątych 
współpracowała z Elżbietą Zawacką w gromadzeniu relacji członkiń WSK Inspektoratu Tczew - 
Chojnice. Zmarła w Starogardzie 31 VIII 1990 r.

Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i 
Wolności, Odznaką Grunwaldu.

Zamężna z Stanisławem Lesikowskim ps. „Las” (1906 - 1944), kmdtem Okręgu 
Kościerskiego PAP i Obwodu Kościerzyna AK. Miała z nim trzy córki: Teresę (ur. w l932 r., ob. 
Niklewska), Lidię (ur. w 1938 r., ob. Zielińska) i Krystynę (ur. 13 IX 1939, zmarła tego samego 
dnia). Najstarsza córka Teresa ps. „Stokrotka” również brała udział w pracy konspiracyjnej jako 
łączniczka, po aresztowaniu S. Lesikowskiego wywiozła z domu kompromitujące materiały i 
broń. Drugim mężem „Jaskółki” był Jan Szalewski ps. „Soból” (1914 - 1988), dowódcą oddziału 
patyzanckiego „Szyszki” . Z małżeństwa tego pochodzą dwie córki: Ewa i Zofia ob. Zwiefka.

APAK, T.: Ałaszewska M., Banach A., Bielińska J., Dejewska - Piasecka H., Drohomirska - 
Lipkowska H., Gabrych R., Gostomska M., Greinke H., Jeszke L., Kazimierska S., Lange H., 
Lesikowska - Szalewska S. (relacja własna i pamiętnik), Lesikowski S., Manikowska K , 

' r, Miąskowska G., Mąskowski B., Nogowa^W., Pamak L., Prokop J., Rekowska - Kac Z., 
Rolbiecka - Plichta M., Rost H., Skiba B., Schuttenberg H., Szuta A.; Chrzanowski B., Stanisław 
Lesikowski, [w:] Sł. Konsp. Pom...., cz. 3, s. 109 - 111; Ciechanowski K , Ruch oporu...; 
Gąsiorowski A., Polska Armia Powstania; Szalewski J., W Borach Tucholskich, [w:] Między 
Marsem a Ateną. Wspomnienia wojenne nauczycieli, Warszawa 1977; Zasł. Pomorzanie...; Walka 
podziemna... .
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miejscowości Niemojki, potem do Marynek Lubel
skich (pow. siedlecki). W styczniu 1940 r. Stefania, 
razem z córkami, wróciła na Pomorze, najpierw do 
Tucholi (tam, w marcu 1940 r., dołączył do nich S. 
Lesikowski), a potem do Kościerzyny.

Zaprzysiężona po raz pierwszy w maju 1941 r., 6„ 
we własnym mieszkaniu, najprawdopodobniej przez 
własnego męża, wowcz!as komendanta Rejonu (od
1943 -  Okręgu) Kościerzyna Polskiej Armii Powsta- '5N! 
nia, po raz drugi -  10 XII 1943 r. po włączeniu Ko- S 
Ścierskiego Okręgu PAP do AK. Otrzymała wów- 
czas funkcję komendantki (referentki) WSK Obwo- .a  
du Kościerzyna, choć faktycznie sieć wojskowej 
służby kobiet organizowała już wcześniej, jeszcze 
w ramach PAP. Sieć ta objęła całą północną część 

Pomorza, z punktami kontaktowymi w Chojnicach, Tucholi, Czersku, Starogardzie, \ n "~ 
Kartuzach, Wejherowie, Gdańsku i Gdyni. W 1944 r. „Jaskółka” była już referentką 
WSK w Sztabie Inspektoratu Tczewsko-Chojnickiego, obejmującego 6 obwodów: Tczew, 
Kościerzyna, Starogard, Chojnice, Tuchola, Sępólno. Stan liczebny WSK Inspektoratu ^  
oceniła w relacji na 40 osób. Wydaje się, że liczba ta dotyczy Obwodu Kościerzyna, bo < 
tylko w samym Starogardzie HelenaLange ps. „Jabłonka”, zaprzysiężona przez „Ja- ^  
skółkę” w styczniu 1943 r. zorganizowała 15 dziesięcioosobowych zespołów -  konspi- ^  
racyjnych oddziałów PCK, zajmujących się szyciem bielizny dla partyzantów, przygo- ^  
towaniem paczek dla więźniów Potulic i Stutthof. ^

Do najważniejszych zadań kobiet organizowanych przez „Jaskółkę” należało utrzy- ^ 
mywanie łączności na terenie Inspektoratu i z KO, a także pomoc partyzantom oddziału S  
„Szyszki” (dostarczanie żywności, odzieży, leków, broni, pomoc rannym i chorym). i j  
Poza tym sporządzały fałszywe dokumenty osobiste (Helena Schuttenberg, Kościerzy- O" 
na), kolportowały pisma konspiracyjne („Gryf’, „Polska Demokratyczna” -  drukowane ^3- 
przez Józefa Leszczyńskiego w Czersku), pomagały więźniom obozów koncentracyj
nych (oddział PCK w Starogardzie, grupa Bogumiły Skiby w Karsinie), prowadziły 
wywiad. v

Wg relacji własnej -  jeszcze w czerwcu 1940 r. uczestniczyła „Jaskółka” w przerzu- ^  
cie 32 osób z okolic Tucholi do Warlubia. Brała udział w akcjach dywersyjnych oddzia- •
łu Jana Szalewskiego, m.in. w wykolejeniu pociągu na linii Chojnice -  Tczew (8/9 VI 
1942 r.). Dostarczyła wówczas klucze do rozkręcenia szyn. Co najmniej dwukrotnie C  *5© 
jeździła do Torunia (najprawdopodobniej kontakt z KG PAP). Przewoziła broń z Gru- V" 
dziądza do Kościerzyny, transportując ją  furgonetką Czerwonego Krzyża (kierował Jan ^
Szyca) albo koleją (wspólnie z Heleną Rost ps. „Halina”). Broń ta przechowywana była 
później w mieszkaniu Lesikowskich przy ul. Gdańskiej 20 -  w oknie wystawowym o 
podwójnych szybach zamalowanych po obu stronach farbąolejną. Stamtąd „Jaskółka” ^
przewoziła ją  w Bory Tucholskie, a także dwukrotnie, wraz z Janem Szycą- do War- ^  o 
szawy. Jeszcze w 1943 r. otrzymała stopień podporucznika (zweryf. rozk. MON z 31.
08. 1965 r.). 'O

W dniu 20 IV 1944 r. uniknęła aresztowania, „odbita” z własnego mieszkania przez 
partyzantów „Szyszek” (aresztowany został wówczas Stanisław Lesikowski). Od kwietnia
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Ag
1944 r. przebywała w lesie, gdzie organizowała kursy sanitarne i kierowała zaopatrze
niem. Latem 1944 r. kwaterowała u Marty Rolbieckiej w Trzebuniu, lecząc wspólnie z 
nią rannego J. Szalewskiego i pomagając więźniarkom -  Żydówkom z obozu pracy w 
Dziemianach. Ukrywała się także u Heleny Rost w Karsinie, a od września 1944 r. do 
marca 1945 r. u Rozalii Gabrych w Czersku. Stamtąd kierowała pracą WSK. Pracowała 
wówczas zwłaszcza z dwiema łączniczkami z Czerska: Rozalią Gabrych i Marią Pla- 
tównąps. „Regina”, „Mimoza”.

Po przejściu frontu wróciła pieszo do Kościerzyny. Jeszcze w marcu 1945 r. zorga
nizowała placówkę PCK na tamtejszym dworcu. Wraz z członkiniami WSK udzielała 
pomocy medycznej i materialnej rannym i chorym powracającym z obozów. Pracowała 
także jako sanitariuszka w miejscowym szpitalu polowym. W sierpniu 1945 r. areszto
wana przez UB w Kościerzynie, osadzona w areszcie śledczym w Gdańsku, tam męczo
na przez NKWD. Zwolniona po 5 miesiącach -  26 1 1946 r., chorowała jeszcze przez 
długi czas. Po wojnie pracowała społecznie w ZBoWiD (w 1. 1957-1962 była sekreta
rzem ZBoWiD w Starogardzie), a także w Lidze Kobiet i WSS „Społem”. W latach 
siedemdziesiątych współpracowała z ElżbietąZawackąw gromadzeniu relacji członkiń 
WSK Inspektoratu Tczew -  Chojnice. Zmarła 31 VIII 1990 r. w Starogardzie.

Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycię
stwa i Wolności, Odznaką Grunwaldu.

Zamężna ze Stanisławem Lesikowskim ps. „Las” (1906-1944) kmdtem Okręgu Ko- 
ścierskiego PAP i Obwodu Kościerzyna AK. Miała z nim trzy córki: Teresę (ur. w 1932 
r., ob. Niklewska), Lidię (ur. w 1938 r., ob. Zielińska) i Krystynę (ur. 13 IX 1939 r., 
zmarła tego samego dnia). Najstarsza córka Teresa ps. „Stokrotka” również brała udział 
w pracy konspiracyjnej jako łączniczka; po aresztowaniu S. Lesikowskiego wywiozła z 
domu kompromitujące materiały i broń. Drugim mężem „Jaskółki” był Jan Szalewski 
ps. „Soból” (1914-1988), dowódca oddziału partyzanckiego „Szyszki”. Z małżeństwa 
tego pochodzą dwie córki: Ewa i Zofia (ob. Zwiefka).

AP AK, T.: Alaszewska M., Banach A., Bielińska J., Dejewska-Piasecka H., Drohomirska- 
Lipkowska H., Gabrych R., Gostomska M., Greinke H., Jeszke L., Kazimierska S., Lange 
H., Lesikowska-Szatewska S. (relacja własna i pamiętnik), Lesikowski S., Manikowska K., 
M iąskowska G., Miąskowski B., Nogowa W., Pamak L., Prokop J., Rekowska-Kac Z., 
Rolbiecka-Plichta M., Rost H., Schuttenberg H., Skiba B., Szkuta A . ; C i e c h a n o w s k i  
K . , Ruch oporu...; G ą s i o r o w s k i  A., PAP...; St. Konsp. Pom....; S z a l e w s k i  J., W  
Borach Tucholskich, [w:] Między Marsem a Ateną. Wspomnienia wojenne nauczycieli, War
szawa 1977; Walka podziemna...; Zasł. Pomorzanie...s. 136.

M arta Czyiak
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Dokuaeat niniejszy wystawiS^Slla Ob*Teresy Hikle'.vstkiej z denni 

Leoikewska córka Stanisława pseudonim "Las* i Ctefani pseudeaii: 

"Jaskółka". Ob.Niklewska ur, 19.10.1932r w Pucholi pseudonim "Stokrotka" 

była uczestniczką m iki zbrojnej z liesacazai w czasie okupacji hitlerow

skiej w szeregach AK j?0d ^®wddzt'vem Stefaai Szalewakiej jako łączniczka 

z AK do Gryfu Poborskiego. Podlegała pod dowództwo kpt Staniałam  

Lesikowskiego peeudonir- "Las". Przysięgę składpła w obecności 

Grycoachera po. "Marta" oraz Rosaana Jarockiego po. "Roman".

Ja niżej podpiaaaa Stefania Szalewaka Toto Leśikowska ppr.rezerv*y 

ej oka Polskiego córka Antoniego i arii zamieszkała w Itaregardzie Gd 

u l . O s i e d l o 1/6 pa."Jaskółka* jako była komendantka 3łużby Kobiet 

Oddziału Partyzanckiego Inspektorat " izyszki" działającego na órodkor̂ yi' 

Ponorzu, świadon edfwiedsialnoJci za fałszywe zeznania oświadcza;^ 

iż Ob.iPeresa Siklewska z dorrru Lesikor/ska ps. "Stokrotka" brała akty.rny 

„udział w pracy konspiracyjnej jak© łączniczka dostarczająca raeldeaku 

w obrazkach, rasce i różnych zwitkach oklejanych w aieaieckich gazetach, 

a p tornistrze broń i granaty* Poza tym po aresak towaaiu staniała aa 

Lesikovrskiego pod obecność* Gestapo v.ynesiła z donu całą dokumentację 

wojskową oraz broń, w ton sposób uratowała życie kilkunastu osobom, 

które nie zostały areoztorrane. Po aresztowaniu St, Lesikowski ego jako 

dziecku 12 letnleriu p©3v;oleao widzieć się w Neu Gartea z ojces,który 

powiedział, gdzie są papiery i broił, które potem zostały zapakowane 

przez pana Skwierawskiege, a aastępnie wyniesiono w tornistrze do 

Ozcrska do Pani Gabrych i do Bąka do Paaa Kortasa# - - - --------

Powyższe składam celem przedłożenia go organom rętowym.---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ --------- ------------- Szalewska St - --- --------

Poświadcza sig, iż drugostronny podpis złożyła dzisiaj w Państwowym Biurze 
Notarialnym w Starogardzie Gd przed podpisanym notariuszem: Stefania Szalewska, 
córlca Antoniego i Marii, zamieszkała w Starogardzie Gd ul. Osiedlowa 1/S,

O
której tożsamość ustalił notariusz na podstawie dowodu osobistego; Nff 1423628. 
Pobrano: — -zł opłaty skarbowej /§- rozp, z dnia i- Dz.U.Nr, - poz.-/ i 60,- zł 
opłaty notarialnej /§ 21 rozp. ® opł. notar. z Unia 19.V. 19.73 r. /Dz.U.Nr.21, 
pos.122/ znakami tych opłat. Starogard Gd, dnia siedemnastego kwietnia roku 
tysiąc dziewdęcset osiemdziesiątego, p.o. notariusza mgr L.Jankowski - podpis 
nieczytelny. Pieczęć okrągła z Godłem Państwa o treści Państwowe Biuro Notarialne
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Skasowano znaki opłaty skarbowej w '.as 

w kwocie 4 0 ,- zł, dnia 17 kwietnia 1980
1

Jankowski

. w Starogardzie • Skasowane znaki opłaty notarialnej ./ kwocie 60,- zł, dnia 
17 kwie 1980. Skasowano znaki opłaty notarialnej w kwocie tśOt- zł dnia
17 kwietnia 1980 r., p.o. notariusza mgr L.Jankowski - podpis nieczytelny.

2

PA Ń ST W O W E  BIURO NOTARIALNE w  STAROGARD Z IS -C > >.

Potwierdza *i$ zgodność niniejszego odpisu z
Pobrano tył ulem: 1 )  cp ła ły  skarbow ej

zł znałam

St®rogard-Gd., 
łysiąc dziewięćset psiemdziesi

:: yginĉ - 

nołoric.-

ow sk jl
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F U N D

y Ą O S Jb
" J A S K Ó Ł K A "  —

Pod pseudonimem powyższym walczył* w partyzantce Stefania 
Szalewska voto Lesikowska urodziła się 21 sierpnia 1916 r* 
w Słobnie k .Tucholi, ojca straciła już w pierwszej wojnie świato
wej o Do szkoły podstawowej uczęszczała w Tucholi, gdzie ukończyła 
dodatkowo 2 klasy szkoły wydziałowej. W Poznaniu kończy dwuletnią 
szkołę gospodarczą* W 1932 r* wychodzi zamąż za Stanisława 
Lesikowskiego - optyka.

Klęska wrześniowa zastajff gą w Kościerzynie, skąd 20 listopada 193! 
hitlerowcy wysiedlają ją wraz z dziećmi i  mężem do wsi Platerów 
w Lublińskim. 23 stycznia 1940 r .  Stefania powraca do swej matki 
w Tucholi, a nie długo po tym wraca także jej mąż® Następnie 
wspólnie wyjeżdżają z dziećmi do Kościerzyny. Lesikowski przybywa 
tutaj z zadaniem zorganizowania placówki konspiracyjnej i wkrótce 
staje na czele Inspektoratu "Hurtownia" Armii Krajowej. W roku 
1941 Stefania Lesikowska włącza się do organizacji składa przy
sięgę i obejmuje funkcję komendantki wojkowej służby kobiet AK 
do zadań WSK należało między innymi : samoobrona, zdobywanie 
"lewych dokumentów",kolportowanie pism konspiracyjnych, ukrywanie 
ściganych pomoc rodzinom poległych, pomoc więźniom obozów koncent
racyjnych, zdobywanie broni i  am unicji, gromadzenie żywności itp*

W roku 1944 pierwszy mąż Stefanii kpt.Stanisław  Lesikowski pseud. 
"Las" zostaje aresztoviiany przez Gestapo, a następnie w biestialsko 
zamordowany w Sttuthofie. "Jaskółka" dzięki własnemu sprytowi 
i pomocy kpt.Szalewskiego pseud."Soból" wyrywa się z rąk h itle
rowskich i udaje się w lasy , gdzie walczy z bronią w ręku w odd*ia- 
le "Szyszek"pod dowództwem kpt.Jana Szalewskiego, z którym w roku 
1945 zawiera związek małżeński*

Po wyzwoleniu pracuje ofiarnie  w organizacji PCK w Kościerzynie*
Od roku 1959 pełni funkcję sekretarza ZBOWiD w Starogardzie-Gd*
Za zasługi w walce z okupantem otrzymała następujące odznaczenia: 
"Medal Zwycięstwa", "Krzyż Partyzancki", "©dznakę Grunwaldzką" 
oraz stopień oficerski podporucznika.

Bliższych szczegółów z życia tej dzielnej i  zasłużonej bojowniczki 
w okresie okupacji dowie się czytelnik z kart jej wsłanego pamięt
nika opracowanego przez aqnEasflnntHK$xpuEXKx autora.

IKIERCWNIK
D ele q atu r: j  Te renowej 
C.K.B.Z.I1 w Kościerzynie
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Pamiętnik "JASKÓŁKI"

29 sierpnia 1939 r .

Był śliczny księżycowy wieczór. Po kolacji mój mąż Stasiek, który 
posiadał duszę artysty i poety, proponuje mi spacer*

Chodź kochana żoneczko - mówi mi - pójdziemy popatrzeć na to cudne 
zjawisko przyrody*

I  rzeczywiście było na co popatrzeć. Spoza czarnego kręgu lasu, 
który niby welon otulała srebrzysta poświata mgły, wychylała się 
czerwona jak krew tarcza księżyca. Byliśmy oczarowani tym wido^ 
kiem. Becz razem z czarem piękna , jakiemu oboje ulegliśmy, prze
nikał mnie jakiś dziwny lęk ,że  to może ostatni wieczór spędzony 
z moim Staśkiem na wolności.

Przeczucie moje ziściło  s ię . Za godzinę /była  godzina w pół do 
12-tej w nocy/ Stasiek otrzymuje kartę m obilizacyjną. Miał tylko 
tyle czasu,żeby się ubrać i zemną pożegnać*

Stefciu-żegnaj - powiedział - na krótko . . .  Za dwa lub trzy 
tygodnie wrócę.

Potem ucałowawszy czule mnie, matkę i  córeczkę wyruszył swym mo
tocyklem na wskazane m iejsce.

Zostałam sama z mama , z malutką jeszcze córeczką i z tą, która 
miała mi się urodzie już za trzy tygodnie. W gorzkich łzach rozwa
żałam nad swoim losem, nad bolesną rozłąką z ukochanym mężem , 
która miała trwać nie tygodnie ,lecz  lata*

1 września 1939 rok*

0 godzinie 12 w południe na ulicach Kościerzyny zadudniły ciężkie 
czołgi i  zastukały groźnym rytmem buciory hord hitlerowskich. 
Zobaczyłam poraź pierwszy z okna mego mieszkania na hełmach i 
flagach czarne pazury swastyki* Zrozumiałam wtedy,że to nie wojsko 
ale  szarańcza, której nie da się tak ładwo wyniszczyć.

Pełno tego było wszędzie: po polach, po lasach, w domach , w skle
pach , nawet w piwnicach. A ludzie poukrywali się przed nimi, 
gdzie tylko mogli drżąc ze strachu. Zresztą w mieście została 
tylko nieliczna garstka starców, kobiet ciężarnych i  malutkich 
d z ie c i . Reszta opuściła już wprzód swe domy uciekając w panice 
na wschód. Chciałam również uciekać ,a le  nikt mnie z matką
1 dzieckiem, a w dodtku w takim stanie nie chciał zabrać*

Musiałam więc pozostać i czekać na najgorsze. Ludzie ostrzegali 
mnie,że hitlerowcy m szczą 'się na żonach i rodzinach polskich 
oficerów. Ale ja już stałam się obojętna i nie próbowałam nawet 
uciekać, gdyż brakło mi poprostu sił*

I  wtedy rozpętało się prawdziwe piekło* Słyszę przelatujące ponad 
dachami domów z potwornym hugiem setki bombowców, które jak smoki 
stalowe chcą zmiażdżyć mój dom, moje miasto - całą Polskę*
W rozgorączkowanej głowie pulsuje rozpaczliwe wołanie: - Staśku, 
ratuj*

Jestem prawie bez ducha. Ta czarna hałastra nie daje mi spokoju ani 

w dzień, ani w nocy. Zabrali mu puchowe kołdry t  łóżek i co lepsze •72



3

rzeczy* Ciągle za czymś szukają nazywając mnie bezezczelnie 
"Meine Frau ". Pytają się o męża. Już wiedzą, że jest oficerem.
Od wczoraj postawili nawet wartę przed domem. Nie wiem, czy 
wytrzyma* nerwowo tak jestem rozkołatana. W dodatku nie mamy 
chleba, ani mleka dla dziecka.

19 września 1939 rok

Porodziłam córeczkę. Ale w jak opłakanyoh warunkach? Bez akuszerki 
bez lekarza, bez pomocy jakiejkolwiek, bo któż chciał pomóc 
biednej polce, w dodatku żonie polskiego o ficera . Przez 14 dni 
walczyłam ze śmiercią czekając nadaremnie na męża, który nie 
wracał. Dochodziły w ieści, że zginął. Nie jestem w stanie opisać 
gehenny, jaką wtedy przeżywałam. Dlatego czułam coraz bardziej 
rosnącą nienawiść do wroga hitlerowskiego, który temu wszystkiemu 
był winien.

Już wtedy w me$ głowie zrodziła się pierwsza myśl, która może była 
tylko gorączkowym marzeniem,że nie poddam się tej bestii , że 
chociaż jestem słabą i cierpiącą kobietą, będę z nią walczyć 
razem ze Staśkiem, z wszystkimi polakami,aż padnie . . .  Byłam 
głodna i tak wycieńczona, że dziecko zamiast mleka ssało krew 
z mej p ie r s i . Lecz bólu już nie czułam, gdyż tkwiła we mnie 
duma, że cierpię dla ojczyzny.

18 październik 1939 rok

Jestem szczęśliwa . Wrócił mój Stasiek . Przyjechał w cywilu i o 
dziwo na swojej "W iktorce". Dzięki znajomości języka niemieckiego, 
a przede wszystkim własnemu sprytowi udało mu się po różnych 
wertepach dojechać do Kościerzyny. Był bardzo zmizerowany, ale 
uśmiechnięty. Cieszył się ,że  żyjemy i że ma córeczkę drugą.
Co to była za radość. Jednakże los jego nie był tutaj pewny.
To też niebawem po przebraniu się i krótkim odpoczynku pożegnał 
się znowu z nami pocieszając ,że  to długo nie potrwa.

10 listopada 1939 roku .

Hitlerowcy rozpoczęli masakrę ludności po lsk ie j. Pierwszymi ofia^-*- 
mi byli Żydzi. W pobliskim lesie  znaleziono zwłoki całych rodzin  
z krwawymi ranami od kul z tyłu głowy. Zmasakrowane trupy widzia 
no w piwnicy pana Sreberskiego. Rozstrzelano męża znajomej 
nauczycielki. Na ulicach pojawiały się niemal codziennie "wozy 
śm ierci", napchane polakami, których wywożono w lasy , gdzie ginęl . 
w masowych grobach. Księży , którzy odważyli się wrócić na pleba
n ię , skatowano , a następnie skuto łańcuchami i oprowadzono po 
m ieście. A różance i inne dewocjonalie zawieszono psom na około 
karku i puszczono na u lic ę . Zgroza przejmowała wszystkich.

22 listopada 1939 r .  ^

0 godz.6 rano gestapowcy łomocą gwałtownie do drzwi krzycząc : - 
Austehen"Kiedy im otworzyłam, kazali nam się w przeciągu 5 minut 
ubrać i pójść z nim i. Nie wolno niczego zabierać. Nie pozwalają 
mi nawet dziecka włożyć do wózka. Cóż było robić. Wkładam na sibi 
płaszcz przejściowy i futro, biorę torebkę z biżuterią  i  z pienię 
dzmi, otulam jak mogę dziatki i idę z nim i. Byłam piwna ,że  na 
śmierć.
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Zapędzono nas do kościołasabierając mi po drodze torebkę i futro . 
Zostałam bez grosza i ciepłej odzieży, ale nie myślałam o tym, 
kiedy wzrok mój spotkał się z obrazem grozy i dma rozpaczy setek 
ludzi - starców i dzieci, spędzonych w kościele w oczekiwaniu 
śmierci.

Trzymano nas tam przeszło dobę nie pozwalając nikomu wyjść. Nie 
raziło to niemieckich kulturtragerów, że ludzie zmuszeni byli 
załatwiać swoje potrzeby w świątyni.

Stasiek dowiedziawszy s ię ,że  nas zabrano z mieszkania , szukał nas 
przeszło 2 godz. w mieście, aż wreszcie powiedziano mu,że jesteśmy 
w kościele . Wtedy zgłosił się do pilnujących nas policjantów, mdraia 
mówiąc im ,że chce być razem z rodziną. Wpuścili go . Kiedy przy
szedł do mnie powiedział: - Stefciu , macie wy zginąć, to niech 
i ja z wami zginę.

Rozpłakałam się na te słowa widząc, jak bardzo nas kocha. To praw-  ̂
da ,że  w każdym nieszczęściu jest i trochę szczęścia . Wszak jesteś
my razem.

23 listopada 1939 rok.

Niemcy otwierają kościół i zaczynają nas ładować na czelmjące 
już na nas auta . Z rykiem , biciem , jak to oni umieją. Mężowi 
dostało się też kolbą po plecach, bo usiłował wózek z dzieckiem 
wstawić na samochód. Nie chcieli pozwolić.

Wożono nas na stację do Głodowa, gdzie do późna w noc ładowano 
nas na wagony, zziębniętych, głodnych i zmęczonych. Nareszcie 
ruszamy. Ale nikt nie wie dokąd. Wagony natłoczone ludźmi.
Miejsca siedzące zajmujemy na zmianę.Kto ma jeszcze jakieś zapasy 
żywności, d z ie li  się z najbliższym i. Byleby przetrwać..#
Wieziono nas tylko nocą, a w dzień staliśmy na jakiejś stac ji, 
zepchnięci na boczny tor . Jednak nie wolno było nam opuszczać 
wagonu.

I  tak minęły 3 dni i 3 noce. Ostatniej nocy stanęliśmy nagle 
gdzieś w szczerym polu. Hitlerowcy dokonali przeglądu wyrzucając 
z wagonów zmarłych i chorych. Co ostatni zostali na naszych 
oczach rozstrzelani. Potem zabrali kilkunastu mężczyzn, między 
którymi znalazł się również mój mąż i zatrudnili ich  do jakiejś 
roboty. Jak później się dowiedziałam, m usieli wykopać doły dla 
tych, którzy zg in ę li . Przy tej okazji udało się Staśkowi zb iec . 
Później dowiedziałam się od niego, że posuwał się za nami 
w kierunku Lublina, jednak nie mógł za nami nadążyć. To te® sporo 
czasu upłynęło zanim się znowu spotkaliśmy.

27 listopada 1939 rok

Nareszcie jesteśmy u celar. Wyrzucają nas jak niepotrzebne rupieci 
na stacji Platerów w Lubelskim. Po godzinie zmobilizowano tamtejh 
szych chłopów wozami, którzy patrząc jakoś z podełba, zaczęli 
nas zawozić do swoich chałup. Mnie i rodzinę Sreberskiej ulokowano 
u pewnego gospodarza nazwiskiem Barańczuk. Nędzna izba z glinianą 
podłogą , w której nie było żadnego sprzętu,ani łóżka, ani pieca, 
żeby można ogrzać zmarznięte członki. '

To też z rpzpaczą patrzyłam na sine twarzyczki dziatek . Cóż ja 
im dam jeść? Czym okryję? Czym ogrzeję? Los mój wzruszył jednak 
serca tych podzciwych ludzi - Polaków. Żona Barańczuka przyniosła 
nam więzkę słomy i  dała jakiś łachman do okrycia. Starsza córeczka,74



zmęczona zaraz zasnęła, tylko ta mała kwiliła mi całą noc.

Warunki życia były tu naprawdę ciężkie . Brak było wody i opału. 
Jednak na zajutrz sąsiedzi »organizowali trochę sieka dla dzieci, 
a dla nas chleba i ciepłego żurku dla rozgrzania. Posiliwszy 
się nieco poczułam się raźn ie j. Może będziemy tu jakoś żyć.

Grudzień 1939 rok

O j, nie łatwe tu życie . Trzeba mi wprost żebrać o każdy kawałek 
chleba lub garnuszek mleka dla d zie c i. A mróz na dodatek coraz ‘ 
tęższy*tóała odmroziła nosek i  rączki. Co dzień prawie brnę 
w śniego do lasu po drzewo, aby trochę napalić w i z b ie . Czy 
długo starczy mi na to sił?  Byłabym może i zmarła y bo leżałam 
chora na zbutwiałym barłogu, całkiem zrezygnowana, gdyby nie 
zjawił się niespodzianie Stasiek, Szczęście było w ielkie . Teraz 
już on będzie się o nas starał.

Jakpż mąż postarał się wkrótce o inne m ieszkanie. Przeprowadziliś
my się do gospodarza Świątka w Marynkach Lubelskich nad Bugiem.
Tu mamy już własne łóżko, cieplejszą kołdrę i  słomy pod dostatkiem 
Pani Świątkowa dała dzieciom nawet puchową poduszkę. Poraź 
pierwszy dd czasu wysiedlenia śpię spokojnie. Spałabym dmień 
i noc , tak jestem wyczerpana. Tutaj doczekaliśmy się Gwiązdki - 
pierwszej Gwiazdki w niewoli i  na tułaczce. Jedyna radość ,że  
rodzina jest razem i że możemy śpiewać kolędy i mówić po polsku.

10 stycznia 1(940 rok

Dziś na dworze mróz siarczysty. Nie można dogrzać mieszkania. 
Siedzimy okutani przy piecu i  wyrzekamy na naszą psią dolą®
Wtem ktoś niespodziewanie puka do drzwi. Wchodzi trzech mężczyzn, 
których oczy zatrzymują się od razu na mężu. Zadrżałam ,gdyż pewna 
byłam,że to o niego chodzi. Chciałam go zasłonić, lecz oni mnie 
grzecznie przeprosili i  oświadczają:

- Niech się pani nie lęka . Zabieramy męża, ale przyprowadzimy 
go za kilka godzin z powrotem!

Potem spojrzeli porozumiewawczo na gospodarza naszego i dali mu 
jakąś kopertę. Wreszcie o deszli.

Byłam jednak niespokojna nie wiedząc, co to za ludzie przyśli po 
mojego męża. Uderzyło mnie to, że Swiątkowie zaczęli się teraz 
mną jeszcze troskliwiej Opiekować. Bałam się też , czy może 
gestapo nie użyło tutaj Jakiegoś postępu chcąc zabrać mojego 
męża do lagru, albo i zlikwidować, bo takie rzeczy i tutaj się 
d z ia ły .

Na szczęście wrócił, lecz dopiero po 5-ciu dniach. Tylko jakiś 
zmieniony - poważny, zamknięty w sobie, jakby mu ktoś powierzył 
ciężką tajemnicę. Czułam od razu ,że  coś ukrywa. Na moje pytania 
jeno tyle się dowiedziałam:

Stefciu muszę wracać na Pomorze. Ojczyzna mnie tam potrzebuje* 
Więcej mi nie powiedział. Patrzałam na niego jak na obłąkanego.

-Człowieku - mówię - przecież tam piekło . Chcesz włazić w paszczę 
lw u .**?  Próbowałam i po dobroci odwiśść go od tego kroku. Ale on 
tylko myśli, coś tam sobie maluje, coś k re ś li , coś oblicza, 
ciągle zadumany. Aż mnie to dokuczyło. Chciała go porządnie 

zbesztać ,a le  potem zrobiło mnie się go ż a l . Taki był dobry dla75
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mnie, może nawet lepszy niż dawniej. Co noc wychodził za żywnością, 
a wracał dopiero rano. Wcale mnie to nie dziwiło , gdyż tak samo 
postępowali wszyscy inni mężczyźni. Za dnia wałęsać się po wsi 
było niebezpiecznie, ponieważ Niemcy łapali ludzi i  wysyłali ich 
na roboty. Raz jednak sprzykrzyło mi się to wszystko* Teraz ja 
objawiłam mężowi szalony zamiar.

-Słuchaj drogi, g gdybym tak sama z dziećmi wybrała się do Tucholi 
do matki9 Mnie chyba dadzą spokój.

Teraz on spojrzał na mnie jak na pomyloną. Zaczął mi perswadować, 
ż» postępuję nierozważnie, że się narażam , że się upieram nie 
rozumiejąc niebezpieczeństwa takiej podróży. Ale ja już nie 
słucham. Czuję ,że  coś mnie ciągnie tam na Pomorze - do swoich.

Stasiek w końcu widząc moją stanowczość przestaje już mnie 
odwodzić od podjętej d ecy zji . Przygotowuje nawet dla nas trochę 
żywności na drogę, zdobywa nieco grosza, kupuje bilety do 
Warszawy.

20 stycznia 1940 r .

Pan Świątek wiezie mnie z córeczkami saniami na * t * c j ę .  Z nami wy
biera się jeszcze jedna kobieta, która spodziewa się każdej chwili 
dzieck. Sanie z trudem brną w zaspach śniegu, a mróz jak bucz 
tnie po twarzy. Stasiek otulił nas, jak mógł w kcaoiŻK baranie 
kożuchy gospodarza. Odwozi nas jeszcze biedaczek i całą drogę 
próbuje namówić ,abym się wróciła.

- Co robisz kobieto? - mówi mi - Czy rozum straciłaś .
Ale ja się tylko przytulam do niego i powiadam :

Stasieńku, ja muszę jechać , a ty przyjedziesz za mną.

Potem żegnamy się czule i ze łzam i. Sanki wracają, a ja z dziećmi 
wsiadam do pociągu. Nie boję się jakoś niczego* Wsłuchując się 
w rytmikę stukających kół wagonu czu ję ,że  wrócę szczęśliwie 
do mego miasta rodzinnego , do ojczyzny.

Niedaleko Warszawy podchodzi do mnie jakaś pani, jak później się 
okazało była doktorem i szepce mi do ucha:
- Pani z pewnością jest jedna z wysiedlonych ?

Odpowiedziałam jej milczeniem. Lecz ona jakby sama wyczuwając mo
ją tragiczną sytuację dała mi trochę żywności i pieniędzy na 
dalszą drogę* Rozpłakałam się widząc jej dobre serce. Czyżby 
opatrzność nam ją zesłały? A ja już myślałam, żeby sprzedać wózek, 
bo nie widziałam innego wyjścia.

21 stycznia 1940 r .

Jedziemy pociągiem do Torunia. Mamy już b ilety . Czuję się dobrze, 
czuję się nawet szczęśliwa, wszak jestem już b liże j  celu . Wtem 
zjawia się kontrola.

- Bitte Auswłis.

Jakby mnie kto ukropem oblał. Jednak z zimną krwią patrzę w oczy 
rudemu Niemcowi mówiąc: F lichtlingen . Kiwa głową i  śmieje się 
dwuznacznie: - Nein - i  odchodzi.

Po pewnym czasie, a była już noc, wrócił znowu. Zbliżaliśm y się # 
już do Kutna. Niemiec popatrzył na nas jakoś dziwnie i  kazał iść 
za sobą.
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Struchlałam sądząc ,że  odda nas w ręce feestapo. Ale on otworzył 
nam pusty przedział, który był zdaje się dyżurką i kazał nam 
tutaj siedzieć . Potem zasłonił firankimAk* okno, dał popić 
z manierki herbaty z rumem i zamknął nas mówiąc na odchodnem, 
żebyśmy się nie odzywali gdyby to ktoś pukał.

Siedzimy sobie teraz wygodnie i jedziemy d a le j. Naraz pociąg 
gwałtownie hamuje. Czyżby Kutno ..*  Uchylam nieco zasłony. Ale 
n ie . Szczere pole a dalej .la s . Słyszymy jakiej krzyki i strzały. 
Ktoś zbliża  się do naszego przedziału, ale siedzimy jak mysz pdd 
miotłą, a dzieci na szczęście Śpią. Nie wiemy , co się dzieje , 
ale czujesy ,że  musi się tam dziać coś okropnego - jedna z l ic z 
nych zbrodni hitlerowskich.

Po jakimś czasie pociąg rusza da le j. Lżej nam na sercu, jakbyśmy 
unikŁęli strasznego nieszczęścia , od którego uratował nas rudy 
Niemiec* W jego piersi była jednak odrobina serca dla polskich 
kobiet. Czekamy na naszego wybawcę ,a le  się nie zjaw ia .

Nareszcie Toruń. Stajemy. Ludzie wychodzą pociąg pustoszeje, a my 
zamknięci czekamy na naszego Niemca, ażeby nas wypuścił. Czekamy., 
godzinę, dwie, trzy ,pięć . . *  Na próżno. Już odczepiono lokomotywę 
W przedziale zrobiło się naraz zimno. Zaczynamy się niepokoić*

Po chwili słyszymy,że dołączają parowóz. W przedziale robi się 
c iep le j. Równocześnie zaczyna się ruch. To chyba wojsko wsiada 
na-szego pociągu, bo słychać dobrze mi znany śpiew: "Nach der 
Heimat, nach der Heimat. . . *  Aleśmy wpadli - myślę sobie . Lecz 
co będzie d a le j. Nasz rudy Niemiec napewno już o nas zapom niał...
A może oni jadą na front? No toby dopiero był pech. Sytuacja 
nasza była fatalna, bo i żywność już się nam kończyła. A nasz 
pociąg już pędzi i  nie stawa na żadnej s ta c ji .

Dopiero pod wieczór wjeżdżamy na jakiś wielki dworzec, oświetlony 
jaskrawymi lampami. Stajemy - chwała Bogu. Bromberg - czytamy 
na w ielkiej tablicy . Wojsko wysiada , znowu ze śpiewem* Staję 
się już teraz nerwowa. Gdzie do cholery ten Niemiec, który nas 
tu zamknął, Doprowadzono do ostateczności zaczynam pukać ,a  potem 
walić pięściami w drzw i. Usłyszał to wreszcie jakiś k o le jarz . Otwc 
rzył nam drzwi i nas wypuścił. Dziwił się bardzo, jak dostaliśmy 
się do tego przedziału i jak to się stało,że jechaliśmy z transpo
rtem żołnierzy . Kazał nam jednak czekać na mrozie tak dłnga 
dopóki nie przyprowadził kilku SS-manów, którzy zaczęli na nas 
krzyczeć wyzywając od polskich świń. Dziwię się jak mogłam przy 
tym zachować spokój, ale to nas uratowało* Kłamałam patrząc 
bezczelnie ta  w oczy,że jesteśmy uciekinieram i,że uciekaliśmy 
w sierpniu ,aż pod rosyjką granicę,a  teraz wracamy. Nareszcie 
uw ierzyli. Pozwolono nam nawet wejść do ciepłej poczekalni* 
gdzie napiłyśmy się gorącej herbaty. Dzieci zasnęły ,a  mnie też 
zabierało na sen. Wtem motya towarzyszka zaczyna się skwrżyć , 
że odczuwa pierwsze bóle porodowe. Co tu robić? Na szczęście 
pociąg nasz ma już odchodzić za 25 minut. Kolejarz niemiecki 
dał nam bilet  i  zaprowadził nad do pociągu mówiąc, że jeśli 
ci Rosjanie mogli się nami opiekować , to żebyśmy w iedzieli, 
że Niemcy nie gorsi od n ich . Po chwili pociąg ruszył, a ja 
śmiałam się w duchu z naiwności Szkopów. Moja znajoma dojechała 
szczęśliwie do Laskowic, gdzie już wysiadła. Ja również po 
niedługim czasie znalazłam się u celu podróży.

22 stycznia 1940 r .

Moja mama omal nie zemdlała, kiedy mnie zobaczyła. Myślała ,że77



to zjawa. Tu czuła się jak w domu. Nareszcie mogłam wykąpać córe
czki i sama siebie a potem wyspać się porządnie, poraź pierwszy 
od długich miesięcy, w czystej p o ścieli . Priytulnie i ciche 
mieszkanie mojej mamy zdawało się teraz prawdziwym rajem. Udało 
mi się jakoś zorganizować życie. Nie chcąc matce być ciężarem odmo 
chodziłam jako pomoc domowa sprzątać &  Niemca Jopkiego, którego 
żona była siostrą lantrata jSpwiatu tucholskiego -Musolfa.
W ten sposób zabezpieczyłam się trochęy no i zarobiłam parę 
marek na życie .

Marzec 1940 rok

Znowu wielka radość. Przyszedł nareszcie Stasiek . Nie mogłam go 
poznać, tak był zbiedzony. Biedaczek - całą drogę odbył pieszo . 
Przedzierał się lasami jak zwierz dziki nocując w stogach , 
stodołach , w lesie , gdzie się dało. Był obdarty , brudny , 
nieogolony i okropnie zawszony ,a le  żywy i cały.

Mamy tylko kłopot czy on może się ujawnić? Poradziłam się w tej 
sprawie mej pani Jopkowej, ale ta uprzedziła ,że  gęśli mąż 
ujawni, to musi przyjąć niemieckie obywatelstwo-volksliste/, 
a potem iść na front. Jeśli tego nie uczyni, czeka go lager. 
Stasiek musi się ukrywać nie max*ćtjc rady.

Czerwiec 1940 rok

Otrzymałam zezwolenie na wyjazd do Kościerzyny. Kiedy weszłam 
do naszego mieszkania przekonałam s ię ,że  wiele mebli i lepszych 
rzeczy brakuje. Dowiedziałam się od sprzyjających nam sąsiadów, 
że skradli to niegodziwi ludzie . Motor męża rozebrano i zakopano 
w ogrodzie. Poszłam wtedy do tych ludzi i prosiłam ich ,aby  mi 
zwrócili chociaż pościel. Lecz oni z pyskiem zagrozili mi, że 
jeśli się nie uspokoję, to mnie zameldują i pójdę do lagru .

Niewidząc innej rady udałam się do Komendy p o lic ji  i zameldowa
łam siebie i męża. Kiedy się pytali o zawód męża powiedziałam 
im że malarz. Udało s ię . Otrzymałam mieszkanie, a ezęściowo 
i meble. Za motor Staśka policja pomogła mi odebrać skradzioną 
pościel oraz inne jeszcze rzeczy . Załatwiwszy wszystko po trzech 
dniach pojechałam do Tucholi po męża i d z ie c i . Stasiek zdziwił 
s ię ,że  tak dobrze mi poszło. Nie chciał wprost wierzyć. Potem 
spakowaliśmy nasze rzeczy i cała nasza rodzinka pojechała 
do własnego domu.

Mieszkanie zastaliśmy ta k ,jak  je zostawiłam. Następnego dnia 
idę znów na p ilic ję  i mówię im ,że  mąż mój niedługo przyjedzie , 
tylko boję się, czy Niemcy mo go nie za b iją . Wtedy zaczęli mnie 
pocieszać,że mu się nic nie stanie i że to był błąd tak n ie
potrzebnie ludzi wysiedlać. Ale zaznaczyłam im kategoryczhŁe,iż 
tak jak ja i mąż pozostaniemy Polakami.

Na drugi dzień Stasiek już sam posiedł na policję się meldować, 
gdyż tak k a za li . Dostał z miejsca pracę jako robotnik u malarza 
za wynagrodzeniem 8 marek tygodniowo oraz karty żywnościowe.
% ł o  to było ,ale  dorabialiśmy sobie jeszcze coś niecoś. Stasiek 
malował makatki, a ja szyłam. Mieliśmy za co żyć i się ubrać. 
Mieliśmy spokój.
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S t y c z e ń  1941 rok

Przy końcu stycznia zjawia się pewnego dnia w naszym mieszkaniu 
gestapo. Przeżywam znów ten piekielny strach. Na szczęście 
Staśka nie ma w domu. Ale oni nie myślą odchodzić, tylko się 
rozsiadają i czekają na niego. Rozmawiają sobie po cichu ,a le  
po polsku, co było bardzo podpadające. Tymczasem nadszedł mąż. 
Początkowo przestraszył się , ale później kiedy mu się przedsta
wili ,odrazu się rozpogodził. Mnie dał do zrozumienia ,abym ich 
zostawiła samych. Kiedy wróciłam, odważyłam się zapytać , co 
to wszystko ma znaczyć? Powiedzieli mi, że zamówili obraz i • • •  
o deszli.

A tymczasem u męża znów coś się zmieniło. Po pracy zamiast wracać 
do domu, gdzieś tam się zatrzymywał. W domu znowu coś obymyślał, 
notował, kreślił , jak ongiś w Marynkach Lubelskich. I  tym razem 
nie mogłam się niczego domyśleć.

3 maja 1941 r .

Znowu ci gestapowcy. Przychodzą i pytają się mnie, czy ten obraz 
już gotowy, bo przyjechali go zabrać. A ja naiwna im miówię: - 
Panowie przykro mi, ale mąż żadnego obrazu nie malował . . .

Ale oni czekają tak długo ,aż mąż się zjaw ia . Lecz co widzę? 
Stasiek wita się z nimi serdecznie, nawet się c a ł u ją .. .  To już 
przekroczyło granice bezczelności. Nie mogłam ukryć oburzenia, 
że mój mąż, taki patriota całuje się z tymi psami. Wyszłam 
z pokoju.

Na drugi dzień Stasiek był zmartwiony .Czułam,że chce mi coś 
wyjawić. Gdy dzieci posnęły, usiadł przy mnie na kanapce i zaczął 
mi tłumaczyć przyciszonym, ale uroczystym głosem, że jest ofice
rem polskim i że nie wolno mu złożyć munduru, dopóki ojczyzna w 
niew oli. Wyjawił mi też ,że  już tam w lubelskim utworzyła się 
polska armia podziemna, do której został włączony i te powierzo
no mu misję tworzenia placówek Armii Krajowej na terenie Pomorza. 
Wyjaśnił mi, gestapowcy którzy do nas przychodzą,to polscy 
oficerowie z wywiadu. Wytłumaczył mi jeszcze ,że  nasza walka 
musi być ostrożna, oparta na ścisłych planach i wywiadzie. 
Pochwalił mnie wreszcie ,i ż  mój odważny wyjazd z Marynek dodał 
mu otuchy i nadziei w realizac ji  powierzonego zadania.

Styczeń 1942 rok.

Złożyłam już przysięgę i wstąpiłam także w szeregi partyzanckie, 
w których chcę walczyć przy boku ukochanego męża. Otrzymałam 
funkcję łączniczki. Dano mi pseudonim "Jaskółka". "E m ilia ".
Mój mąż, który miał pseudonim "L a s " , ciągle mnie upominał, żeby 
nikomu nie ujawniać bez potrzeby nazwisk naszych lu dzi, żeby 
nigdy lekkomyślnie nie narażać się na niebezpieczeństwo.

Po zorganizowaniu naszek konspiracyjnej placówki nawiązaliśmy 
kontakty z grupami leśnymi. Jednak trzeba było się mieć ogromnie 
na baczności, gdyż pośród ludzi przeważnie bez przeszkolenia 
wojskowego jak i uświadomienia ideowego znaleźli się i tacy, 
którzy spowodowali wsypy, pociągające za sobą tragiczne skutki. 
Fakty takie aż nazbyt są znane wszystkim byłym partyzantom.

O j. nie łatwy był żywot partyzanta, którym się teraz stałam.
Jako łączniczka odbyłam kilka bardzo niebezpiecznych i ryzykow
nych wypraw. Pierwszą większą wycieczkę zrobiłam będąc już 
komendantką WSK do Grudziądza po broń i amunicję dla partyzantów.79



~  4 1—
A O

A

Potem byłyśmy jeszcze kilka razy z p . Bo stówą przywożąc ciężkie pa] 
paki z karabinami maszynowymi o Z p.Szycą jechałam w karetce pogo
towia do Głównej Kwatery AK w Toruniu po rozkazy, gazety i pie
niądze. Innym razem wiózł mnie do Głównej Kwatery p.Aleksander 
szofer doktora Zawadzkiego z Kościerzyny. Mimo różnych niespo
dzianek zawsze mi się jakoś udawało. Nabrałam z czasem śmiałości 
i nawet tupetu. Z polecenia Głównej Kwatery udałam się 2 razy 
do Warszawy, aby dostarczyć bróni dla powstańców warszawskich.
Za drugim razem o mało nie wpadłam. Otóż niespodziewanie złapano 
mnie na ulicy i  zamknięto w kościele z innymi, skąd dzięki mojej 
szczupłej figurze potrafiłam się wydostać.

Potem poświęciłam się pracy organizacyjnej w komórce WSK w której 
jako komendantka miałam sporo roboty. Gdzie było najniebezpiecz- 
n ie j , gdzie było najbardziej gorąco pędziła "Jaskółka-. Trzeba 
było gdzieś do lasu broń zawieźć znowu "Jaskółka" . I  tak 
za w sze .. .

Pamiętam raz, a było to we wrześniu, w dzień moich imienin , 
musiałam jechać natychmiast , pozostawiając gości samych, w lasy 
koło Trzebunia w gminie Dziemiany. Tam to spotkałam po raz 
pierwszy Kulasów, uzbrojonych w śruby i łańcuchy ,aż się ich 
przelękłam. Mój towarzysz łącznik objaśnił mnie jednak ,że  to 
swoi. Oto tych ludzi przyszłam ostrzec. Zagrzało im niebezpie
czeństwo. Nasz wywiad dowiedział się , że gestapo przygotowuje 
tam wielką obławę.

Zdarzały się i groteskowe h isto rie . Pamiętam jak przewoziłam 
jakiś kabel, który owinięto na mnie jak bęben.Wyglądałam na 
kobietę w ostatnim miesiącu ciąży, a nikt nie śmiał , mnie 
dotykać.

Nieraz bywało i ciężko, jak bardzo ciężko. W słotę lub śniegu 
brnęłam nie jeden raz hen w Bory Tucholskie , aż do samej Brdy, 
byleby spełnić ważne zadanie bojowe. Trud ten jednak nie był 
mi c iężk i. Przeciwnie-był lekki a nawet słodki. Wiedziałam , 
że to co robię , wkładem w szlachetne dzieło wyzwolenia Ojczyzny. 
Nigdy nie mks nudziło mnie przedzierać się w ciemną noc przez 
dzikie zarośla i szuwary z lekarzem do ranimych towarzyszy, 
których życie wisiało na włosku. Żadna ofiara nie była mi 
wtedy za trudna do spełnienia.

I tak mijały dni, tygodnie ,miesiące l_JLata, wśród ciągłych 
niebezpieczeństw, w oczekiwaniu wolności , jak i też tego 
najgorszego - wsypy.

15 kwietnia 1944 roku.

Stało s i ę . . .  0 godzinie 4 rano mieszkanie na ulicy  Gdańskiej 
nr 26 zostaje obstawione* Gestapo wtargnąwszy do wnętrza 
aresztuje męża. Mnie również zakładają kajdanki na ręce i usta
wiają twarzą do ściany. Słyszę rozdzierający krzyk dziec i.
Kiedy mi każą iść za sobą , nie wytrzymuję już dramatu tej 
sceny. Dostaje silnego krowotoku i padam na ziem ię. Podnoszą 
mnie wtedy, układają na kanapie, a następnie zabrawszy Staśka 
odchodzą. Po chwili znowu wracają, a jeden z nich zbliżając 
się do mnie oświadcza mi, że mąż już do mnie nie wróci, że po 
mnie przyjadą, skoro tylko jego zawiozą w bezpieczne m iejsce.

- Masz ładne dzieci ....m ó w i mi cicho.-Bób tak, abyć stąd 
zginęła, ale trzymać pysk.

80



A/\

Potem już głośno, aby go ci drudzy słyszeli: - Nie wolno ci stąd 

się ruszyć. Pamiętaj .

Tymczasem myśl moja zaczyna pracować. Jak się stąd wydostać? To 
chyba niemożliwością? Pilnują mnie - jeden w mieszkaniu , a drugi 
przed wejściem. A m o że ... Mam już pomysł. Wołam bolesnym głosem 
starszą córkęzkę Terenię, aby mi przyniosła lekarstwo. Tymczasem 
krwią z nosa na kawałku oderwanej zza kanapy tapety pisze dwa 
słowa: niebezpieczeństwo. Ratunku. Następnie zwijam starannie 
i wkładam w piąstkę dziecka, a ona już wie dokąd z tym iś ć . 
Gestapowiec pozwala oczywiście dziecku wyjść po lekarstwo do 
apteki. Uspokoiłam się i czekam.

Po trzech godzinach przyjeżdża auto z żołnierzami SS. Poznaję 
od razu ,że  tym razem to nasi - partyzanci. Miedzy innymi znajdu
je się sam "So b ó l". Krzyczą na mnie, odgrażają się i odgrywają 
komiedię brutalności hitlerowskiej tak po mistrzowsku,że nasi 
stróże pozwalają im bez najmniejszego oporu mnie zabrać.

Po niedługim czasie , jak mi mama później opowiedziała,przyje
chali ci prawdziwi gestapowcy. Jakież bvło ich  zdziw ienie ,kiedy  
zobaczyli, że "Jaskółka " im ufronęła. Na szczęście zostawili 
matkę i dzieci w spokoju.

16 kwietnia 1944 roku

Jestem w le s ie . Ale nie cieszy mnie ten orzeźwiający zapach 
żywicy, ani czar wiosny, jaka się budzi, ani poczucie bezpie
czeństwa w gronie uzbrojonych partyzantów. Myślę o mężu, którego 
tam w Gdańsku katują gestapowcy. Jestem tego pewna, ale wierze, 
że nikogo nie zdradzi.

I tak też było. Później dowiedziałam się . jak straszni* przecho
dził  wtedy męczarnie. B il i  go tak okrutnie, że miał ciało 
odbite od kości. Wpychali mu wióry za paznokcie, a w końcu 
w iercili podobno do mózgu jakim drutem. Wreszcie na wpół żywego 
zawieźli do Stutthofu i tam p o w iesili . Na miejscu kaźni miał 
jeszcze resztkimi sił zawołać, że umiera za Ojczyznę. Przed 
śmiercią przesłał mi ostatnie pozdrowienie przez pewnego czło
wieka, który wrócił ze Stutthofu i o wszystkim mi opowiedział.
Tak zginął mój nieodżałowany mąż, organizator walki podziemnej 
na Pomorzu. Poległ jak partyzant , jak prawdziwy bohater zabie- 
rajac całą tajemnicę konspiracji do grobu. Cześć Twojej pamięci 
Stasku. "Jaskółka"jest dumna,że kiedyś nosiła Twoje nazwisko 
i nigdy o Tobie nie zapomni.

^ato 1944 rok •

Jestem partyzantem. Życie moje pełne jest ruchu i przygód, tak 
że już nie mogę przeżyć z tego okresu ująć w jakąś dokładniejszą 
chronologię. Przypominam sobie, jak pewnego dnia znalazłam się 
w jednym ze schronów pod Łubianą, w towarzystwie 5-ciu party
zantów. Mieliśmy tu tylko dzień przeczekać, a potem nocą ruszyć 
na inne m iejsce.

Z
A tu już o g o dz .4  po południu alarm: obława. Pierwszy raz pozna
łam co to znaczy walczyć w małej garstce partyzantów z wielo
kroć liczniejszym  K&dziskBm wrogiem. Musieliśmy się rozproszyć. 
Mnie kazano pójść do jednego gospodarza, który mieszkał pod 
lasem. Gospodarze w iedzieli już o obławie i dlatego «Btk«:x*QE5tSD- 

byli bardzo niespokojni. Widziałam ,że się boją, ale nie 
śmią mnie wypędzić. Zdawałam sobie sprawę, że jeśli mnie tu 

znajdą hitlerowcy, to grozi tym poczciwym ludziom także śmierć*

f”
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Dlatego postanawiam stąd odejść. Słyszę jednak zbliżającą się 
coraz bardziej strzelaninę, ^ażdej chwili mogą się * jawić 
esmani i mnie złapać. Gdzie się tu sk±yć?

Tymczasem zapada zmrok. Powoli posuwam się ku stajni patrząc 
za jakąś kryjówką. Widzę pod ścianą dość dużą beczkę, przewró
coną do góry dnem. Nie namyślając się dłużo włażę pod tą beczkę. 
Zdążyłam na czas, bo już za chwilę słyszę szwargot żołnierzy SS? 
myszkujących po podwórzu. Robią rew izję . Ale co gorsze jeden 
z Niemców, a był to chyba ich dowódca, siada na mojej beczce i kj 
wydaje rozkazy. A mnie o mało serce nie zamarło z przestrachu. 
Robię już rachunek sumienia. A ten Szkop wali jeszcze buciskami 
w tą beczkę. Zdaje mi s ię ,że  zemdlałam wtedy, bo dopiero koło 
północy oprzytomniałam. Zziębnięta i na wpół sztywna wygramo
liłam się z mej osobliwej kryjówki. To była mo0a pierwsza przy
goda partyzancka. Później przeżyłam ich więcej.

Chociaż słaba kobieta, dzieliłam  z leśnymi ludźmi chwile ciężkie 
i te radośniejsze. Budowałam również bunkry i leżałam w magazy
nie maszyn, na workach z mąką, z kaszą i cukrem* A "Soból" przed- 
żeźniał się ze mnie nazywając mnie "świnkarzem ". Śmiali się ze 
mnie łobuzy, bo w mundurze wyglądałam jak mały żołnierzyk.
Dali mi także karabin i granaty , abym w razie  potrzeby mogła 
kropić Niemców.

Pamiętam kiedy była obława pod Karsinem. Tam dali nam tak w skórę 
że ledwo mogliśmy się potem pozbierać. Musieliśmy się pojedynczo 
przedzierać przez silny pierścień obławy. Zamiast iść w wska
zanym kierunku, zbb«eyłam trochę w lewo o A tu słyszę blisko strz* 
ły i głosy. Więc rzucam granat i biegnę przed siebie na iślep  
w ciemny gąszcz lasu . Jest już noc. Deszcz le je , a ja wciąż 
biegnę naprzód. W pewnym momencie odczuwam,że znajduję się na 
jakimś nierównym terenie, gdzie usypano mnóstwo kopców,przez 
które co chwilę się przerwcam. Naraz zapadam się w jakiś głęboki 
dół, w którym zawiało stęchlizną. Ażx mnie zemdliło. Jak się 
później zorientowałam, znalazłam się na cmentarzA i wpadłam do 
jednego z grobów. Proszę sobie wyobrazić moje położenie. Ale 
przynajmniej czułam się tutaj bezpieczna w tej chwili przed 
tymi zbójami, których bardziej się h»łam, aniżeli nieboszczków. 
Dopiero nad ranem,kiedy zaczęłam wołać pomocy, zjawił się 
grabarz* Kiedy mnie zobaczył, bardzo się zdziwił , a wyciągnąw
szy mnie oświadczył,że jak żyje nie zdarzyło mu się jeszcze 
wyciągać żołnierza z grobu.

/
Innym razem byłam na wypoczynku u pani Rostowej. Widocznie musia3 
mnie tu ktoś wypatrzeć i donieść p o lic ji , gdyż zauważyłam przez 
okno dwóch żandarmów, zbliżających się wprost do jej mieszka
n ia . W idzę,że zielonym się s p ie s z y ...  - zdążyłam tylko powie
dzieć . A oni iJuż przy drzwiach Pani Rostowa pokazuje mi tapczan, 
ale ja drugim wyjściem zmykam na strych. Lecz po chwili słyszę, 
że oni za mną pędzą po schodach. Przygotuję się do obrony.
Z ukryciam dam chyba radę obydwum. Ale szkoda ludzi, myślę sobie 
W ostatnim momencie wciskam się do komina, wktórym na szczęście 
kobieta paliła wtedy chróstem, tak że był dym. Inaczej byliby mii 
mnie tam może zauważyli. Jednak kryjówka moja nie była przyjemna. 
Dym pchał mi się do oczu , do gardła, dławiło mnie, ja kaszleć 
nie mogłam, boby mnie słyszano.Kiedy mnie p.Rostowa wreszcie zawc 
łała wyszłam czarna jak diabeł i ledwo żywa.

Miałam jeszcze kwaterę u p .Rolbieckiej w Trzebuniu, gdzie leczy
łam ciężko rannego komendanta"Sobola". Wielką pomocą służyła mi 

jego córka Marta. Dziewczątko nigdy nie odmawiało, o cokolwie82
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ją poprosiłam. Przedzierała się zemną przez posterunki SS, aby 
dostać się do żyta gdzie leżał w opłakanym stanie i walczył 
ze śmiercią "Soból*', Był on czarny od słońca i  wewnętrznej 
gorączki. Przez 6 tygodni prawie pełzałam do niego jak wąż,aby 
mnie nie dojrzeli żołnierze SS. Niosłam mu posiłki i lekarstwa, 
dopóki nie wróciły mu siły na ty le ,że  można go było przenieść 
na inne m iejsce.

Ostatnie miesiące.

Kiedy udało mi się wreszcie "Sobola" całkowicie wyleczeć, wrócił 
on znowu do czynnej służby w partyzantce jako komendant oddziału 
"Szyszek" oraz Inspektoratu "Hurtownia", oeszcze niejedną obławę 
i niejedną potyczkę przyszło nam przeżyć, aż znaleźliśmy się 
w naszej ostatniej kwaterze w Czersku. Tutaj mieliśmy już względ* 
ny spokój. Tu doczekaliśmy się końca naszych walk i cierpień .

Zwycięska Armia Radziecka przyniosła nam wolność i przepędziła 
znienawidzonego ciemiężcę. Ale pod Sienicą, koło Czerska,
"Sobol" swojeji lekkomyślności nie przepłacił o mało życiem. 
Znajdowaliśmy się w kręgu działań wojennych. "Soból" trzymał 
w ręku rewolwer, z którym nigdy się nie chciał rozstawać. Jeden 
z żołnierzy radzieckich zauważywszy to wziął go za wroga i chcia2 
zastrzelić . Stanęła, wtedy miedzy nimi zasłaniając "So b o la ".
Teraz żołnierz obrócił się na mnie z wycelowaną lufą pepeszy.
Nie wiem jakby się ta historia była skończyła, gdyby przede* 
mną niespodziewanie nie wybuch granat, obsypując mnie ziemią. 
Wszyscy myśleli ,że  już po mnie, a ja się śmieję i mówię, że 
jestem cała. Wtedy nasz towarzysz radziecki uwierzył, żeśmy 
partyzantami i dał nam spokój.

Po tym wypadku doszłam do wniosku,że "Soból" nie jest mi już 
obojętny. Łączyły nas wspólnie przeżywana dola partyzancka oraz 
walka o wyzwolenie Ojczyzny. Byłam mu wdzięczna za tyle serca 
dla moich dzieci dla których wystarał się o żywność i odzież.

Wracamy do Czerska , atu w momencie kiedy Wojsko Radzieckie 
dobija resztki uciekających w popłochu hitlerowców, "Soból" 
niespodziewanie zostaje jeszcze raz ciężko ranny. Było z nim 
bardzo ź le . Natychmiast zorganizowałam pomoc i ratunek, w czym 
cenną przysługę oddałanacui nam członkini WSK Platówna z Czerska.

Nareszcie ucichły d ziała . Otrzymawszy od radz/ieckiego komendanta 
zaświadczenie nietykalności udałam się pieszo do Kościerzyny, 
aby się spotkać z rodziną. Zastałam mamę i d zia tk i, ale w jakich 
opłakanych warunkach.Były zbiedzone nieboięta. Ale co to była 
za uciecha,że  ich mamusia po tak długim czasie wróciła.

I ja cieszyłam s ię ,że  jestem znowu w domu,że doczekałam się 
Polski wolnej, której służyć poprzestać nie chciałam. A sposob
ności ku temu było aż nadto. Na drogach, na stacji-wszędzie się 
widziało wówczas setki biednych i owrzodzonych wygnańców, powraca 
jących z lagrów hitlerowskich do swych domów* Aby im pomoc , 
zorganizowaliśmy placówki PCK.

Garstka nas była, a roboty tak dużo. Patrząc na tłumy nieszczęś
liwców potrzebujących natychmiastowej pomocy materialnej i leka
rskiej , załamywaliśmy ręce, skąd tu wziąć środki.
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Z lekarzy pierwszy stanął w naszych szeregach doktór Ciołkowski, 
który zainteresowanie, po bohatersku niemal w ciężkich warunkach 
udzielał pomocy wszystkim chorym,przychodaącym do naszej placówki 
Udało nam się niebawem zorganizować kuchnię bezpłatną i noclegi 
dla wracających z obozów i niewoli hitlerowskiej partyzantów 
i żołnierzy polskich.

Nikt z nas nie pytał się o wynagrodzenie za trud i ofiarę dla 
n ich . Usługując im powtarzałam sobie w myśli wierszyk, którego 
kiedyś w latach szkolnych nauczyłam się na pamięć:

"A  ja będę goiła żołnierzom rany - 
Wszystko dla Polski, Ojczyzny kochanej."
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Pod pseudonimem powyższym walczyła^w partyzantce Stefania 

Szalewska-voto Lesikowska. Urodziłamsię dnia 21 .sierpnia 191-$r.w 

Stobnie k.Tucholi. Ojca straciłam już w pierwszearj wojnie światowej.

Do szkoły podstawowej uczęszczała* w Tucholi, gdzi ukończy ław, dodatko

wo 2 klasy szkoły wydziałowej. w poznaniu kończ$, „iwuletnią szkołę 

gospodarczą. W 1932r. wychodzi* za mąż za Stanisława Lesikowskiego- 

optyka.

Klęskę 'wrześniowy zastaje w Kościerzynie, skąd 20 listopada 

1932r. hitlerowcy w y s i e d l a j w r a z  z dziećmi i mężem do wsi Plate

rów w Lubelskim. 2J stycznia 1940r. Stefania powazaca do swej matki 

w Tucholi, a niedługo potem wraca także jej mąż. Następnie wspólnie 

wyjeżdżają z dziećmi do Kościerzyny. Lesikowski przybywa tutaj z 

zadaniem zorganizowania placówki konspiracyjnej i wkrótce staje na 

Ą  " W  cz»lo Inspektoratu "Hurtownia11 Armii Krajowej. .7 roku 1941 Stefania 

Lesikowska włao.za sie do organizacji, składa przysięgę i obejmuje 

funkcję komendantki wojskowej Służby Kobie tA .K . Do zadań w .S .K . na-
* &

leżało między innymi: samoobrona,zdobywanie "lewych dokumentów", kol

portowanie pism konspiracyjnych, ukrywanie ściganych, pomoc rodzinor. 

poległych, pomoc więźniom obozów koncentracyjnych, zdobywanie broni 

ji i amunicji, gromadzenie żywności, odzieży,itp.

^  V/ roku 1944 pierwszy mąż Stefanii kpt. Stanisław Lesikowski

pseud. "Las" zostaje aresztowany i^rzez gestapo, następnie bestialsko 

zamordowany w Stutthofie. "Jaskółka" dzięki własnemu sprytowi i 

pomocy kpt.Szalewskiego pseud. "SOból" wyrywa się z rąk hitlerowców 

i udaje się w lasy, dzie walczy z bronią w ręku w* oddziale "Szyszek" 

pod dowodztwem kpt.Jana Szalesskiego ,Xktórym ma w roku 1945 zawiera

związek małżeński.

Po wyzwoleniu pracuje ofiarnie w organizacji PCK w Kościerzynie 

Od roku 1959 pełni funkcją sekretarza ZBOY/iD Starogardzie Gd.,Za  

zasługi w walce z okupantem otrzymała następujące odznaczenia

"Medal Zwycięstwa", "Krzyż Partyzancki” , Odznak-.;. Grunwaldu oraz sto i
s

ovicerski poporucznika.

Bliższych szczegółów z życia tej dzielnej i załużonej bojowni- 

caki w okresie okupacji hitlero-.vaI-.iej dowie sic czytelnik z kart jej 

własnego pamiętnika opracowanego przez autora.
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Pamiętnik " J A S K Ó Ł K I "

p9° sierpień 1939r«

Był śliczny księżycowy wieczór.Po kolacji ™ój raaż Stasiek,który 

posiadał duszę artysty i poety proponuje mi soacer.

-Chodź kochana żoneczko - mówi mi- pójdziemy pop&urze^ na to cudne 

zjawisko przyrody.

I rzeczywiście było na co popatrzeć.Spoza czarnego kręgu lasu, 

który niby welon otulała srebrzysta poświata mgły,wychyla się czerwo

na jak krew tarcza księżyca. Byliśmy oczarowani tym widokiem.'Lecz ra

zem z czarem piękna jakiemu oboje ulegliśmy, przenikał mnie jakiś dziwn 

lęk, że to może ostatni wieczór spędzony z moim Staśkiem na wolności.

Przeczucie moje ziściło sięD Za godzinę /była godzina w pół do 

dwunastej w nocy/ Stasiek otrzymuje kartę.-mobilizacy jną. Miał tylko 

tyle czasu żeby się ubrać i z^mną pożegnać.

- Stefciu, żegnaj -powiedział- n^krótko ........  Za dwa dnb trzy

tygodnie wrócę.

Potem ucałowawszy czule mnie, matkę i córeczkę wyruszył swym 

motocyklem na wskazane ’

Zostałam sam.ą zgarną, i{&malutką.'-j&eawree córeczką*i*t4,- która
5" (, >  X  % c,

miał# się urodzićtjuż za J tygodnie. W gorzkimh łzach rozważałam nad 

swoim losem, nad bolesną rozłąką z ukochanym mężem,która miała trwać 

nie tygodnie, lecz lata.

1 wieże śnia 1^^9rok .

0 godzinie 12 w południe na ulicach Kościerzyny zadudniły ciężkie 

czołgi i zastukały ^rożnym rytmem buciory hord hitlerowskich. Zobaczy

łam po raz pierwszy z okna mego mieszkania na hełmach i flagach cierne 

pazury swastyki.Zrozumiałam wtedy, że to nie wojsko, ale szarańcza, 

której nie da się tak łatwo wyniszczyć.

Pełno tego było wszędzie: po polach,po lasach, w domach,w skle

pach, nawet w piwnicach. A ludzie poukrywali się przed nimi,gdzie tyl

ko mogli $rż^c ze strachu. Zresztą w mieście została tylko nieliczna 

garstka starców, kobiet ciężarnych i malutkich dzieci. Reszta opuściła 

już 'wprzód^swe tfersnsrt domy, uciekając w panice na. wschód. Chciałam ró-
/  I AVVV

wnież uciekać, ale nikt mnie z matką i z dzieckiem,a w dodatku w takim 

stanie nie chciał zabrać.

Musiałam więc pozostać i czekać na najgorsze. Ludzie ostrzegali 

mnie, że hitlerowcy mszczą się na żonach i rodzinach polskich oficerów, 

Ale ja już stałam się obojętna i nie próbowałam nawet uciekać, gdyż 

brakło mi poprostu s ił .
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I wtedy rozpętało się prawdziwe piekło. Słyszę przelatujące ponad 

dachami domów z potwornym hukiem setki bombowców,które jak smoki 

stalowe chc.,. zmi<-'._d.żyć mój dom, moje miasto - całą Polsk£. W rozgo

rączkowanej głowie pulsuje rozpaczliwe wołanie: -Staśku ratuj!

Jestem prawie bez ducha. Ta czarna hałastra nie daje mi spokoju 

ani w dzień ,ani w nocy.Zabrali mi puchowe kołdry z łóżek i co lepsze 

rzeczy .Ciągle za czymś szukaja nazywając mnie bezczelnie "Meine Frau’1 

Fytaja się o męża. Już wiedzą że jest oficerem. Od wczoraj postawili 

nawet wartę przed domem. Nie wiem, czy  wytrzymam nerwowo, tak jestem 

rozkołotana. W dodatku nie mamy chleba, ani mleka dla dziea&«u

września 19^9r.

Porodziłam c ó r e c z k ę . . Ale w jakich opłakanych,warunkach?Bez 

akuszerki ,iijLU  jakie jk-o-lwi-ek., bo k t ó ż  chciał po

móc biednej Polce, w dodatku żonie polskiego oficera. Przez 14 dni 

walczyłam ze śmiercią czekając nadaremnie na męża, który nie wracał. 

Dochodziły wieści, że zginął. Nie jestem w stanieN̂ ,elienny, jak^i, 

wtedy przeżywałam. Dlatego czułam coraz bardziej rosnącą nienawiść 

do wroga hitlerowskiego, który temu wszystkiemu był winien.

Już wtedy w mej głowie zrodziła si§ pierwsza myśl, która 

może była tylko gorączkowym marzeniem, że nie poddam się tej bestii, 

że chociaż jestem słabę. i cięrpiące^ kobiety, Będę z-nią walczyć 

razem ze Staśkiem, z wszystkimi Polakami, aż padnie.........Byłam gło

dna i tak wycieńczona, że dziecko zamiast mleka ssało krew z mej 

piersi. Lecz bólu już nie czułam,, gffiyż ■•tłCTrirłg~we---an4̂ -Auraa, -że- -cier- 

j^^_dla_o4czyzny. .

28tiipaździernika ;19^9roku.

Jestem szczęśliwa. Wrócił mój Stasiek.Przy jechał w cgcwilu i

o dziwo na swojej. "Wiktorce". Dzidki znajomości języka niemieckiego, 

a przede wszystkim własnemu sprytowi udało mu się po różnych werte

pach dojechać do Kościerzyny. Był bardzo mizerny,ale uśmiechnięty. 

Cieszył się że żyjemy i że mamaj c ó r e c z k a  G«=-&o-była za~:radoś<

Jednakże los jego tutaj nie był pewny. To też nmebawem po przebra

niu sii* i krótkim odpoczynku pożegnał się znowu z nami pocieszając 

że długo nie potrwaj- Ajoyĝ c .

10 listopada 1 9 39roku.

-  ?  -  A \

Hitlerowcy rozpoczęli masakrę ludności polskiej. .Pierwszymi 

offcŁarami byli Żydzi. W pobliskim lesie znaleziono zwłoki całych 

rodzin z krwawymi ranami od kul z tyłu głowy. Zmasakrowane trupy
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widziano w piwnicy pana Sreberskiego. Ro^rzelano męża znajomej 

nauczycielki.¥a ulicach pojawiały się niemal codziennie "wozy śmier

c i " , napchane Polakami, których wywożono w lasy, gdzie ginęli w ma

sowych grobach* Księży ,którzv odważyli się wrócić nvplebanię,ska

towano, a następnie z łańcuchami na szyi oprowadzano po mieście. 

Różańce i inne dewocjonalia zawieszono psorn naokoło karku i puszczo

no na ulice. Zgroza przejmowała wszystkich!

22 listopada 1939roku.

/
0 godzinie 6 rano gestapowcy łomocą gwałtownie, do drzwi . /  

krzycząc:-Aufstehan! Kiedy im otworzyłam^ kazali nam się w przecią

gu 5 minut ubrać i pójść z nimi. Nie wolno^niczego zabierać. Nie 

| pozwalają mi nawet dziecka włożyć dov\ ó z^V "C ó ż  było robić.Wkładam ^  

na siebie płaszcz przejściowy i futro, biorę torebkę z biżuterią i 

pieniędzmi, otulam jak mogę dziatki i idę z nimi. Byłam pewna, że 

na śmierć.

..ZapędzG4Qs: nas do kościoła zabierając nji po drodze torebkę i 

futro. Zostałam bez grosza i ciepłej odzieży, ale nie myślała o tym, 

kiedy wzrok mój spotkał -się z obrazem grozy i dna rozpaczy setek lu

dzi- starców, kobiet i dzieci, spędzonych w kościele w oczekiwaniu 

śmjfrci.

Trzymano nas tam przeszło dobę nie pozwalając nikomu wyjść. Nie 

raziło to niemieckich kulturtragerów, że ludzie zmuszeni l^ li  zała

twiać swoje potrzeby w ś w i ą t y n i . e W j ^ . K  M  a "T'

Staniek dowiedziawszy się, że nas zabrano z mieszkania, szukał 

nas przeszło 2 -godziny w mieście, aż wreście powiedziano mu że jeste

śmy w kościele. Wtedy zgłosił si§ do pilnujących nas policjantów, 

mówiąc im, że chce być razem z rodziną.Wpuścili go. Kiedy przyszedł 

do mnie powiedział: - Stefciu, macie wy zginąć to niech i ja"w wami 

ginę!

Rozpłakałam się na te słowa,widząc jak bardzo nas kocha. To 

prawda,że w każdym nieszczęściu jest i trochę szczeęścia. Wszak 

jesteśmy razem.

23 listopada 1939r*oku.

Niemcy otwierają kościół i zaczynają.nas ładować na czekające 

już auta,z rykiem biciem gak to oni umieją. Mężowi dostało się teg - 

kolbą po plecach, bo~usiłował#wózek z dzieckiem wstawić na samochód. 

Nie chcieli, pozwolić* &U /yiouiî aAouAA *1 mmam ri
yoAM 'Y*£wAc*uaMoom) a  h y u j  W e m c ł v  ^a^jv\acum #i dboiA!a M w w i /w .i 1

Wożono nas na stacjo^fao Głodowa, gdzie do późna w nocy ładowa

no nas na wagony , zziębhiętych,głodnych i zmęczonych. Nareszcie ru»e-
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/&amy. Ale nikt nie dowiedział się dokąd. Wagony natłoczone ludźmi* 

Miejsca siedzące zajmujemy na zmianę,Kto ma jeszcze zapasy żywności, 

dzieli się z najbliższymi. Byleby przetrw ać ,,.. Wieziono nas tylko nim 

a w dzień staliśmy na jakiejś stacji, zepchnięci na boczny tor. Jednak 

nie wolno nam było opuszczać wagonu®

I tak minęły 3 dni i 3 noce. Ostatniej nocy stanęliśmy nagle gdzieś 

w s4'ex!ym polu. Hitlerowcy dokonali przeglądu wyrzucając z wagonów 

zmarłych, i chorych. Ci ostatni zostali na naszych oczach rozstrzelani 

Potem zabrali kilkunastu mężczyzn, między innymi znalazł się również 

mój mąż i zalifudnili ich do jakiejś roboty. Jak później się dowiedzia

łam musieli wykopać doły-dla tych, którzy zginęli. Przy tej okazji 

udało się Staśkowi zbiec. Później dowiedziałam się od niego, ż^posu- 

wał się za nami w kierunku Lublina, jednak nie mógł za nami nadążyć, 

to też sporo czasu upłynęło zanim się znowu spotkaliśmy.

"7
Kareście jesteśmy u celu. Wyrzucają nas jak niepotrzebne rupieci 

na stacji Platerów w Lubelskim, Po godzinie zmobilizowano tamtejszych 

chłopów’ z wozami, którzy patrzeli jakoś z pode łba, zaczęli ne.s zawo

zić do swych chałup. Mnie i rodzinę p.Sreberskiej ulokowano u pewnego 

gospodarza naz^skiem  Baranczuk. Nędzna izba z glinianą podłogą, w 

której nie było żadnego sprzętu , ani łóżka,ani pieca, żeby można ogrz; 

zmarznięte członki. ^

To też z rozpaczą patrzyłam na sine twarzyczki dziatek. Cóż
^ /

ja im dam jeść? Czym okryję? Czym ogrzeję? Los mój wzruszył jednak
c\

serca tych poczciwycfr ludzi - Polaków. Żona Barańczuka przyniosła 

nam wiązkę słomy i dała jakiś łachman do okrycia. Starsza-córeczka, 

zmęczona zaraz zasnęła, tylko ta mała kwiliła mi całą noc.

Warunki życia były tu naprawdę ciężkie. Brak było wody i op&liu. 

Jednak nazajutrz sąsiedzi zorganizowali trochę ..mleka dla dzieci, a 

dla nas chleba i ciepłego żurku dla rozgrzania. Posiliwszy się 

nieco poczułam się raźniej. Może będziemy tu jakoś żyć.

Gr ud z i e ń _ 19  ̂ 9 r o k .

Oj, nie łatwe tu życie! Trzeba mi-wprost żebrać o każdy kawałek 

chleba-lub garnuszek mleka dla dziecka. A mróz na dodatkk coraz 

tęższy.Mała odmroziła nosek i rączki. Co dzień prawie brnie w śniegm 

do lasu po drzewo, aby trochę napalić w izbie . Czy długo starczy mi 

na to sił . Byłabym może i zmarła, bo leżałam chora na zbutwiałym 

barłogu, całkiem już zrezygnowałam , gdyby nie zjawił się niespodzie*
•V

wanie Stasiek. Szczęście było wielke. Teraz już on będzie się o nas89



starał.

Jakoś mąż postarał się wkrótce o Inne mieszkanie. Przeprowadzili

śmy się do gospodarza Świadka w ^arynkach Lubelskich nad Bugiem.

Tu mamy już własne łóżko, kołdrę i słomy pod dostatkiem. Pani 

Swią/tkowa dała dzieciom nawet puchową poduszkę. Po^raz pierwszy 

od czasu wysiedlenia śpię spokojnie. Spałabym dzień i noc, tale 

jestem wyczerpana. Tutaj doczekaliśmy się Gwiazdki - pierwszej 

Gwiazdki w niewoli i na tułaczce. Jedyna radość, że rodzina jest 

razem i że możemy tu śpiewać kolędy i mówić po polsku.

10 stycznia 1940 rok.

Dziś na dworze mróz siarczysty. Kie możemy dogrzać mieszkania. 

Siedzimy okutani przy piecu i wyrzekamy na naszą psią dolę.

Wtem ktoś puka niespodziewanie do drzwi. Wchodzi trzech mężczyzn, 

których oczy zatrzymują się od razu na mężu. Zadrżałam ,gdyż pe

wna byłam, że to o niego im chodzi. Chciałam go zasłonić, lecz 

oni mnie grzecznie przepraszają i oświadczaja£:

- Niech się pani nie lęka. Zabieramy męża, ale przeprowadzi

my go za kilka godzin z powrotem.

Potem spojrzeli porozumiewawczo na gospodarza naszego i 

dali mu jakąś kopertę. Wreszcie odeszli.

Byłam jednak niespokojna nie wiedząc, co to za ludzie przy

szli po mojego Staśka. Uderzyło mnie to, że Swiątkowie zaczęli 

się teraz mną jeszcze troskliwiej opiekować. Bałam się też, czy 

może gestapo nie użyło tutaj jakiegoś podstępu chcąc zabrać mojego 

męża do lagru, albo zlikwidować, bo taicie rzeczy i tutaj się 

działy.

Na szczęscie wrócić, lecz dopiero po 5-cin dniach. Tylko 

jakiś zmieniony- poważny, zamknięty w sobie, jakoby mu ktoś powie

rzył tajemnice. Czułam od razu, że coś ukrywa.* Wa moje pycjoiit. 

jedno tylko się dowiedziałam:

4 Stefciu, muszę wracać na Pomorze. Ojczyzna mnie tam 

potrzebuje.
w*

Więcej mi nie powiedział. Patrzyłam na niegodna obłąka

nego -Człowieku, mówię- przecież tam piekło! Chcesz włazić w 

paszcze lw u..?  Próbowałam i po dobroci odwieść go od tego kroku.

Ale or^ylko.myśli, coś tam sobie maluje, coś kreśli, coś oblicza, 

ciągle zadumany.* Aż mnie to dokuczyło. -Chciałam go porządnie zbe

sztać, ale potem zrobiło mi się go żal. Taki był dobry dla mnie, 

może lepszy niż dawniej. Co noc wychodził za żywnością, a wracał 

dopiero rano. Wcale mnie to nie dziwiło, gdyż tak samo postępował;

_  5  -
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wszyscy inni mężczyzni. Za dnia wałęsać się po-wsi było niebezpiecznie 

ponieważ Niemcy łapali ludzi i wysyłali na roboty. Raz jednak sprzy

krzyło mi się to wszystko, Teraz ja objawiłam mu szalony pomysło

- Słuchaj, drogi, a gdyby^tak sama z dziećmi wybrała się do Tucho

li , do matki. Mnie chyba dadzą spokój.

Teraz on spojrzał na mnie jak na pomyloną. Zaczął mi perswadować 

że postępuję nierozważnie, że się narażam, że się upieram nie rozumie

jąc niebezpieczeństwa takiej podróży, &le ja już nie słucham. Czuje 

że coś mnie ciągnie tam na Pom&rze - do sw&ich.

Stasiek w końcu widząc moją stanowczość przestaje już mniejo^wo-
• ■>

dzić od podjętej decyzji. Przygotowuje nawet dla nas trochę żyw nośc i  

na drogę, zdobywa nieco grosza, kupuje bilety do Warszawy.

20_st2ęznia_19^0_roku_.

Pan Świątek wiezie mnie z córeczkami saniami na stcje. Z nami
w

wybiera się jeszcze jedna kobieta, która spodziewa się każdej dhili 

dziecka. Sanie z tikiem brną w zaspach śniegu, a mróz jak bicz tni« po 

twarzy. Stasiek otulił nas, jak mógł w baranie kożuchy gospodarza. 

Odwo&zi nas jeszcze biedaczek i całac drogę próbuje namówić abym się 

wróciła.

- £0 robiaz kobieto? - mówi mi - cay rozum st$.raciłaś!

- Stasieńku, 'ja muszę jechać, 0. Ty przyjedziesz z^ u mi*.

Potam wegnam się czule i ze łazami w oczach wsiadam do pociągu.

Nie boję się niczego. Wsłuchując się w ryfrjaateę stukających kół wagonu 

czuję, że wrócę szcz^ęśliwie do mego rodzinnego miasta)^©-

Niedaleko Warszawy podchodzi do mnie jakaś pani, jak później 

się okazało była doktorem i szepce mi do ucha:

$ Pani z pewnością jest jedną h wysiedlonych?

Odpowiedziałam jjej milczeniem. Lecz ona jakby sama wyczuwając moją 

tragiczną sytuację dała mi trochę żywności i pieniądze na dalszą 

drogę. Rozpłakałam się widząc dobre serce.Czyżby Opatrzność nam ją 

zesłała? A-ja już myślałam, żeby sprzedać wózek, bo nie widziałam inne 

go wyjścia,

Jedziemy £)ociągem do Torunia. Mamy już bilety. 'Jzuję się dobrze 

czuję się nawet szczęśliwa, wszak jestem już blżej celu.

Wtem zjawia się kontrola.

- Bitte Ausweis!

Jakby mnie kto'ukropem obl^ł. Jedn-Jc z zimną krwią patrzę 

w oczy rudemu Niemcowi móoffiąg)r: Plichtlingen. Kiwa głową i śmieje się91
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dwitznacznie: - Nien! Nien! - i odchodzi.

Po pewnym czasie, a była ju^noc, wrócił znowu. Zblżaliśmy się już 

do Kutna. Niemiec; popatrzył na nas jakoś dziwnie i kazał iść za so

bą. Struchlałam sądząc, że odda nas w ręce gestapo. Ale on otworzył 

nam pusty przedział, który był zdaje się dyżurką i kazał nam tutaj sa 

siedzieć. Potem zasłonił firankami okno, dał popić z manierki her

baty z rumem i zamknął nas mówiąc na odchodnem, żebyśmy się nie odzy

wali gdyby tu ktoś pukał.

Siedzimy sobie teraz wygodnie i jedziemy dalej. Haraz pociąg 

gwałtownie hamuje. Czyżby Kutnib.. . Uchylam nieco zasłony. Ale nie! 

Szczere pole, a dalej las. Słyszymy jakieś krzyki i strzały. Ktoś 

zbliża się do naszego przedziału, ale siedzimy jak maszy pod miotłą 

a dziecina szczęście spały. Nie wiemy co się dzieje, ale czujemy, 

że musi się tam dziać coś okropnego - jedna z limznych zbrodni 

hitlerowskich.

Po jakimś czasie pociąg rusza dalej. Lżej nam na sercu, jabyśmy 

uniknęli strasznego nie-szczęscia, od którego ufeo^uwał nas rudy Niemic 

W jego piersi była jednak odrobina serca dla polskich kobiet.

Czekamy na naszego wybawcę, ale się nie zjawia.

Nareszcie Toruń, Stajemy. Ludzie wychodzą,-pociąg pustoszeje^. a. 

my zamknięci czekamy na naszego Niemca, ażeby nas wypuścił.Czekamy.. 

godzinę,dwie,trzy, pięć . . .  n^próżno. Już odczepiono lokomotywę. W 

przedziale zrobiło się naraz zimno. Zaczynamy się niepokoić.

Po chwili słyszymy, że dołączają parowóz. W przedziale robi się 

cieplej. Równocześnie zaczyna się ruch. To chyba wojsko wsiada do 

naszego pociągu, bo.słychać dobrze mi znany spiew:,fNach der Heimat, 

nach der Heimat"! . .  Aleśmy wpadli - myślę sobie. Lecz co dalej 

będzie! Nasz rudy Niemiec napewno już o nas zapomniało A może oni 

jadą na front? No to by był dopiero pech! Sytuacja nasza była fataln; 

bo i żywność już się nam kończyła. A nasz pociąg już pędzi i nie 

staje na żadnej stacji*

Dopiero pod wieczór wjeżdżamy na jakiś wielki dworzec, oświetlo

ny jaskrawymi lampami. Stajemy - cnwwła BoguIBromberg - czytamy na 

wielkiej tablicy. Wojsko wysiada, znowu ze śpiewem. Stajęsię już 

teraz nerwowa. Gdz&a do cholery ten Niemiec, który nas zamknął! 

Doprowadzona do ostateczności zaczynam pukać, a potem walić pięściam 

do drzwi. Usłyszał t o ‘wreszcie jakiś kolejarz. Otworzył nam drzwi 

i nas wypuścił. Dziwił się bardzo, jak dotarliśmy w przedziale 

zamkniętym i jak to się stało, że jechaliśmy z transportem żołnie

rzy. Kazał nam jednak czekać na mrozie tak długo dopóki nie przy

prowadził kilku SS-manpw, którzy zaczęli na nas krzyczeć wyzywając 

od polskich świń. Dziwię się jak mogłam przy tym zachować spokój92



ale to nas uratowało.. Kłamałam patrząc bezczelnie im w oczy, że je

steśmy uciekinierami, że uciekliśmy jeszcze w sierpniu dlatego aż 

pctLrosyjską granicę, a teraz wracamy. Nareszcie uwierzyli. Pozwolono 

nam nawet wejść do ciepłej poczekalni, gdzie napiliśmy się gorącej 

herbaty. Dzieci zasnęły, a mnie też zbierało na sen0 Wtem moja 

towarzyszka zaczyna mi sięścarżyć, że odczuwa pierwsze bóle porodo

we. Co tu robić? Na szczęście pociąg nasz ma już odchodzić za 25 mim 

Kolejarz niemiecki dał nam bilet i zaprowadził nas do pociąguis mó

wiąc, że jeżeli ci Rosjanie mogli się nami opiekować to żebyśmy wie

działy, że Niemcy nie gorśi od nich. Po chwili pociąg ruszył, a ja bc 

śmiałam się w duchu z naiwności Szkopów. Moja znajoma dojechała szczę

śliwie do Laskowic, gdzie już wysiadła. Ja również po niedługim cza

sie znalazłam się u celu podróży:.

22 stycznia 194-0 roku.

Moja mama omal nie zemdlała, kiedy mnie rat akta zobaczyła. My

ślała, że to zjawa. Tu czułam się jak w domu. Nareszcie mogłam 

wykąpać córeczki i sama siebie,a  potem wyspać się porządnie, po^ąz 

pierwszy od długich miesięcy, w czystej pościeli. Przytulnie i 

ciche mieszkanie mojej mamy zdawało mi~się teraz prawdziwym rajem. 

Udało mi się jakoś zorganizować życie . Nie chcąc matce być ciężarem 

chodziłam jako pomoc domowa sprzątaćdta Nimemca Jopkiego,którego żo

na była siostrą lantrata powiatu tucholskiego -Musolfa. W ten spo

sób ubezpieczyłam się trochę, no i zarobiłam parę marek na życie.

Marzec 194-Oroku,

Znowu wielka radość! Przyszedł nareszcie Stasiek. Nie mogłam 

go poznać, tak był zbiedzony. Biedaczek - całą drogę odbył pieszo. 

Przedzierał się lasami jak dziki zwierz nocując w stogach,stodołach, 

w lesie,gdzie się dało. Był obdarty, brudny,nieogolony i okropnie 

zawszony ale żywy i c ały.

Mamy kłopot, czy on może się ujawnić? Poradziłam się w tej 

sprawie pani Jopkowej, ale ta uprzedziła, że jeżeli się mąż ujawni 

to musi przyjąć niemieckie obywatelstwo, /  volksliste/ a potem iść 

na front. Jeżeli tego nie uczyni, czeka go lager. Stasiek musi się

ukrywać - nie ma rady„
i

Czerwiec 194-Or ok

Otrzymałam zezwolenie na wyjazd do Kościerzyny. Kiedy weszłam 

do naszego mieszkania przekonałam się , że wiele mebli i rzeczy 

lepszych brakuje. Dowiedziałam się od sprzyjających nam sąsiadów
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że skradli to niegodziwi ludzie. Motor męża rozebrano i zakopano 

w ogrodzie. Poszłam wtedy do tych ludzi i prosiłam ich, aby mi zwróć:

li chociaż pościel. Lecz oni z pyskiem zagrozili mi, że jeśli się 

nie uspokoję to mnie zameldują i pójdę do lagru*

Nie widząc innej rady udałam się do Komendy policji i zameldowałam 

siebie i męża* Kiedy się pytali o zawód męża, powiedziałam im że 

milarz. Udało się*Otrzymałam mieszkanie9±a częściowo i meble. Za mo

tor Staśka policja pomogła mi odebrać skradzioną pościel oraz inne:g 

jeszcze ra?czy. Załatwiwszy wszystko po trzech dniach pojechałam 

do Tucholi po męża i dzieci. Stasiek zdziwił się, że tak dobrze mi 

poszło. Nie chciał wprost wierzyć. Potem spakowaliśmy rzeczy i cała 

nasza rodzinka pojechała do własnego domu*

Mieszkanie zastaliśmy tak,jak je zostawiłam. Następnego dnia idę 

znów na policję i mówię im, że mój mąż niedługo przyjedzie, tylko 

boję się,czy Niemcy mi go nie zabiją.Wtedy zaczęli mnie pocieszać, 

że mu się nic nie stanie i że to był błąd tale niepotrzebnie ludzi 

wysiedlać. Ale zaznaczyłam im kategorycznie, iż tak jasfc jak i m4ż 

pozostaniemy Polakami.

Na drugi dzień Stasiek już sam poszedł na policję się meldować 

gdyż tak kazali. Dostał z miejsca pracę jako robotnik u malarza 

za wynagrodzeniem 8 marek tygodniowo oraz karty żywnościowe.Mało to 

było,ale dorabialiśmy sobie jeszcze coś nie coś.Stasiek malował ma

katki, a ja szyłam. Mieliśmy za co żyć i się ubierać. Mieliśmy spokó(

Styczeń 1941 rok__

Przy końcu stycznia zjawia się pewnego dnia w naszym mieszka

niu gestapo.Przeżywam znów ten piekielny strach! Na szczęście Staśka 

nie ma w domu. Ale oni nie myślą odchodzić,tylko się rozsiadają i 

czekają na niego. Rozmawiają sobie po cichu,ale po polsku,co było 

bardzo podpadające. Tymczasem nadj^śedł mąż. Początkowo się prze

straszył, ale później, kiedy mu się przedstawili , odrazu się roz

pogodził. Mnie dał do zrozumienia , abym ich zostawiła samych.Kiedy 

wróciłam odważyłam się zapytać,co to wszystko znaczy? powiedzieli 

mUjlfe., że zamówili obraz i odeszli*

A tymczasem u męża znowu coś się zmieniło. Po pracy zamiast 

wracać zatai) do domu,gdzieś tam się zatrzymywał. W domu znowu coś 

obmyślał, notował, kreślił jak ongiś w Marynkach Lubelskich, I tym 

razem nie mogłam się niczego domyślać*

3 maja 1941 roku.

Znowu ci gestapowcy. Przychodzą i pytają się męża, cay ten

A
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10
obraz już gotowy, bo przyjechali go zabrać. A ja niswta im mówię

Ale oni czekają aż mąż się zjawia* Lecz co widzę? Stasiek wita i 

z nimi sedecznie, nawet się całuje .* . To już przekraczało granice be2 

czelności* Nie mogłam ukryć oburzs nia.r że mój mąż taki patriota cału

je się z tymi psami. Wyszłam z pokoju.

Na drugi dzień Stasiek był zmartwiony. Czułam, że chce mi coś 

wyjawfcić. Gdy dzieci posnęły, usiadł przy mnie na kanapce i zaczął 

mi tłumaczyć przyciszonym, ale uroczystym głosem,że jest oficerem po1- 

łskini i że nie wolno mu złożyć munduru, dopóki Ojczyzna w niewoli. 

Wyjawił mi też, że już tam w lubelskim utworzyła się polska armia 

podziemna, do której został włączony i ża powierzono mu misję tworze

nia placówek Armii Krajowej na terenie Pomorza. Wyjaśnił mi, że ges

tapowcy, którzy do nas przychodzą, to polscy oficerowie z wywiadu. 

Wytłumaczył mi jeszcze, że nasza walka musi być ostrożna,oparta na 

ścisłych planacŁji wywiadzie. Pochwalił mnie wreszcie, iż mój odważny 

wyjazd z mu otuchy i nadziei w realizacji^ powierzonego

st^czeń._1942_roktu ^

Złożyłam już przysięgę i wstąpiłam także w szeregi partyzanckie 

w których chce walczyć przy boku ukochanego męża. Otrzymałam funkcję 

łączniczki. Dano mi pseudonim "Jaskółka" i "Em ilia". Mąż mój,który 

miał pseudonim "Las",ciągle mnie upominał, żeby nikomu nie ujawnić 

bez potrzeby nazwisk naszych ludzi, żeby nigdy lekkomyślnie nie 

narażać się na nśbezpieczeństwo*

3?o zorganizowaniu naszej placówki konspiracyjnej nawiaczaliśmy 

kontakty z grupami leśnymi. Jednak trzeba było się mieś ogromnie na 

baczności,gdyż pośród ludzi przeważnie bez przeszkolenia wojskowe

go jak i Uświadomienia ideowego zn&eźli się i tacy,ktprzy spowodo

wali wsypy,pociągają© za sobą tragiczne skutki. Fakty takie aż nazbyt 

są znane wszystkim b.partyzantom.

Oj niełatwy był żywot partyzanta, którym się teraz stałam.Jako 

łączniczka odbyłam kilka bardzo niebezpiecznych i ryzykownych wypraw 

Piwrwsz^. większą wycieezkę zrobiłam będąc już komendantką WSK do 

Grudziądza po broń i amunicję dla partyzantpw. Potem byłyśmy jeszcze 

\jkilka razy z p.Rostową przywożąc ciężkie paki z karabinami maszyno

wymi. Z p.Szycą jechałam w karetce pogotowia do Głównej Kwatery A .K . 

w Toruniu po rozkazy, gazety i pieniądze. Innym razem wiózł mnie do 

Głównej Komendy p.Aleksander szofer doktora Zawadźiefeo z Kościerzyny 

Mimo różnych niespodzianej zawsze mi się jakoś udawało. Nabrałam z 

czasem śmiałości i nawet tupetu. Z polecenia Głównej Kwatery udałam

Panowie przykro mi, ale mąż żadnego obrazu nie malował.• • •

zadania
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się 2 razy do Warszawy , aby dostarczyć broni dla powstańców warsza

wskich, Za drugim razem o mało nie wpadłam. Otóż niespodziewanie 

złapano mnie na ulicy i zamknięto w kościele z innymi,skąd dzięki 

mojej szczupłej figurze potrafiłam się wydostać,,

Potem^święciłam się pracy organozacyjnej w komórce W .S .K ., w 

której jako komendantka miałam sporo roboty. Gdzie było najniebez- 

pieczniej, gdzie było najbardziej gorąco pędziła "Jaskółka” .Trzeba 

było gdzieś do lasu broń zawieść znowu "Jaskółka” , I tale zaw sze ....

Pamiętam raz, a było to we wrześniu ,w dzień moich imienin, 

musiałam jechać natychmiast pozostawiając gości samych, w lasy koło 

Tczhbtoia w gminie Dziemiany. Tam to spotkałam po raz pierwszy 

Kulasów,uzbrojonych w śruby i łańcuchy, aż się pfczelękłam. Mój to

warzysz łącznik objaśnił mnie jednak, że to swoi.Ofio tych ludzi 

przyszłam ostrzec. Zagrażało im niebezpieczeństwo. Nasz wywiad dowie 

dział się, że gestapo przygotowuje tam wielką obławę.

Zdarzały się i groteskowe histrie. Pamiętam, jak przewoziłam ^  

jakiś kabel,który owinięto na mnie jak na bęben. Wyglądałam na ko

bietę w ostatnim miesiącu w- ciąży, a nikt nie śmiał mnie dotykać.

Nieraz bywało i ciężko £>&& ,jak bardzo ciężko! W słotę lub śnie

życę brnęłam r*ei jeden raz hen w Bory Eucholskie, aż do samej Brdy, 

byleby spełnić ważne zadanie bojowe* Trud ten jednak nie był mi 

ciężki. Przeciwnie- był lekki nawet słodki. Wiedziałam, że to,co 

robię jest wkładem w szlachetne dzieło wyzwolenia ojczyzny. Nigdy 

Nigdy nie odstraszało mnie przedzierać się w ciemną noc przez dzi

kie zarośla i szuwary z lekarzem do towarzyszy, których życie wisia

ło na włosku. Zadania oficera wtedy nie były mi za trudne do spełnie 

niai

I tak mijały dni, tygodnie, miesiące i lata, wśród ciągłych 

niebezpieczeństw, w oczekiwaniu wolności, jak i też tego najgor

szego - wsypy*

1 5  kwietnia 1 9 4 -4- roku. ■

Stało się . . .  0 godzinie 4 rano mieszkanie nasze na ulicy 

Gdańskiej nr 20 zostaje obstawione. Gestapo wtargnąwszy do wnętrza 

aresztuje Męża .Mnie również zakładają kajdanki na r^ce i ustawiają 

twarzą do ściany. Słyszę rozdzieraj ącyen* krzyk dzieci. Kiedy mi 

kazali iść za sobą nie wytrzymuję-już dramatu tej sceny. Dostaję ei 

silnego krwotoku i padam na ziemię. Podnoszą mnie wtedy i układają 

na kanapie, a następnie zabrawszy Staśka odchodzą. Po chwili znów 

wracają, a jeden z nich zbliżajacc się do mnie .oświadcza mi, że. 

mąż już do mnie nie wróci, że po mnie przyjadą, skoro tylko

zawiozą w bezp^ne miejsce* 96



-  _y -

-Masz ładne d z ie c i .. .  -mówi mi cicho.-Bób tak,abyś stąd zgi

nęła, ale trzymać pysk!
V.

Potem już głośno, aby go ci drudzy słyszeli: - Nie wolno ci 

się stąd ruszać. Pamiętaj!

Tymczasem głowa moja zaczyna pracować. Jak się stąd wydostać' 

To chyba niemożliwe.Pilnują mnie - jeden w mieszkaniu, a drugi przed 

wejściem. A m oże... Mam pomysł! Wołam bolesnym głosem starszą córeczk< 

Terenię, abv mi przyniosła lekarstwo. Tymczasem krwią z nosa na kawał

ku oderwanej zza kanapy tapety piszę dwa słowa: niebezpieczeństwo! 

Ratunku! Następnie zwijam starannie i wkładam w piąstkę dziecka, a 

ono już wie dokąd z tym iść. Gestapowiec pozwala oczywiście dziecku 

wyjść po lekarstwo do apteki. Uspokoiłam się i czekam.

Po trzech godzinach przyjeżdża auto z żołnierzami SS. Poznaje 

odrazu, że tymjrazem to nasi - partyzanci. Między innymi znajduje się 

sam "Soból” . Krzyczą na mnie, odgrażają się i odgrywają komedię brutal 

ności hitlerowskiej tak po mistrzowsku, że moi stróże pozwalają, im fes 

bez najmiejszego oporu mnie zabrać.

Po niedługim czasie, jak mi mama później powiedziała, przyje

chali ci prawdziwi gestapowcy. Jakież było ich zdziwienie, kiedy zo

baczyli, że "Jaskółka” już im wyfrunęła. Na szczęście zostawili ma

tkę i dzieci w spokoju.

16 kwietnia 194-4 roku*

Jestem w lesie* Ale nie cieszy mnie ten orzeźwiający zapach 

żywicy, ani czar wiosny, jaka się budzi,ani poczucie bezpieczeństwa 

w gronie uzbrojonych partyzantów. Myślę o męęu, którego tam w Gdań- 

sini katują gestapowcy. Jestem tego pewna, aie- wierzę, że nikogo nie 

zdradzi*

I tak też było.Później dowiedziałam się ,jak  strasznie prze-
t

chodził wtedy męczarnie. B ili go tak okrutnie, aż miał ciało .odbite 

od kości. Wpychali mu wióry za paznokcie, a w końcu wiercili podobno 

do mózgu jakimś drutem. Wreszcie na wpół żywego zawieźli do Stuthofu 

i tam powiesili. Na miejscu miał jeszcze tyle sił/-zawołał że umiera 

za Ojczyznę. Przed śmiercią przesłał mi ostatnie pozdrownienia przez 

pewnego człowieka,który wróciąlze Stutthofu i o wszystkim mi opowie

dział.

Tak zginął mój nieodżałowany mąż, organizator walki podziemne, 

na Pomorzu. Poległ jak partyzant, jak prawdziwy bohater zabierając 

całą tajemnicę konspiracji do grobu. Część Twojej Pamięci Staśku! 

"Jaskółka jest dumna że kiedyś nosiła Twoje nazwisko i nigdy o Tobie 

nie zapomni*

.
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Łato 1944 roku

Jestem partyzantem. Życie moje jest pełne ruchu i przygód,tal: 

że już nie fEtfc- mogę przeżyć z tego okresu ująć w jakąś dokładniejszą 

chronologię. Przypominam sobie, jak pewnego dnia znalazłam się w 

jednym ze schronów pod Lubianą, w towarzystwie 5-ciu partyzantów. 

Mieliśmy tu tylko dzień przeczekać, a potem nocą wyruszyć na inne 

miejsce.

A tu o godz. 4 p§ południu alarm: obława. Pierwszy raz pozna

łam, co to znaczy walczyć małej garstce partyzantów z wielokroć l i 

czniejszymi wrogiem. Musieliśmy się rozproszyć, Mnie kazano pójść 

do jednego gospodarza, który mieszkał pod lasem. Gospodarze wie

dzieli już o obławie i dlatego byli bardzo niespokojni. Widziałam, 

że się boją, ale nie śmią mnie wypędzić. Zdawałam sobie sprawę,Qe 

jeśli mnie tu znajdą hitlerowcy, to grozi tym poczciwym ludziom także 

śmierć.

Dlatego postanawiam stąd odejść. Słyszę jednak zbliżającą sit 

coraz bardziej strzelaninę^ Każdej chwili rdł&żsi mogą się zjawićs 

esesmanili mnie złapać, ^dzie się tu ukryć?
' rr»

Tymczasem zapada mrok.Powoli posuwam się ku stajni patrząc 

za jakąś-kryjówką. Widzę p£d ścianą dużą beczkę, przewróćiłannAlo 

góry dnem.Nie namyślając się długo włażę pod beczkę.Zdążyłam na czas 

bo już za chwilę słyszę szwargot żołnierzy S S . ,myszkujących po pod

wórzu. Robią rewizję. Ale co gorsze., jeden z Niemców, a był to 

chyba ich dow&dzca siada na mojej beczce i wydaje rozkazy. A mnie

o mało serce nie zamarło z przestrachu.Robnię, już rachunek sumienia 

A ten Szkop wali jeszcze buciskami w beczkę. Zdaje mi się, że zemdli 

łam wtedy, bo dopiero koło północy oprzytomniałam. Zziębnięta i na 

wpół sztywna wygramoliłam się z mojej osobliwej ale zbawczej kry- 

j ówki. j^-piar-ws&a-.przy.goda party zancka* - Później prze żyłam

wi

Ghociaż słaba kobieta, dzieliłam z leśnymi ludźmi chwile 

ciężkie i te radośniejsze. Budowałam również bunkry i leżałam w 

magazynie naszym, na workach z mąką,z kaszą i cukrem. A "Soból" 

przedrzeźniał się ze mnie nazywając mnie " świńkarzem".Śmiali się 

ze mnie łobuzy,bo w mundurze wyglądałam jak mały żołnierzyk. Dali 

mi także karabin i granaty, abym w razie potrzeby mogła bronić się.
1

Pamiętam, kiedy była obława pod Karsianem. Tam dali nam tak w 

skórę, że ledwo mogliśmy się potem pozbierać.Musieliśmy się pojedyń- 

czo przedzierać przez silny pierścień obławy. Zamiast iść we wska

zanym kierunku, zboczyłam trochę w lewo. A tu słyszę blisko strza

ły i głosy. W ę^ /£ zu cam granat i- ciągnę przed siebie na oślep w98
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w ciemny gąszcz lasu. Jest noc.Deszczs leje ,a  ja wciąż ciągnę na

przód. W pewnym momencie odczuwam, że si§ przewracam.

Naraz zapadam się w jakiś głęboki dół, w którym zawiało stęchlizną. 

Aż mnie zemdliło. Jak się później zorientowałam,znalazłam się na 

cmentarzu i wpadłam do jednego z grobów. Proszę sobie wyobraźić 

moje położenie! Ale przynajmiej czułam się tutaj bezpieczna. W tej 

chwili przed tymi zbójami,których bardziej się bałam aniżeli niebo

szczyków,, Dopiero nad ranem ,kiedy zaczęłam wołać pomocy,zjawił &tę 

się grabarz. Kiedgc mnie zobaczył,bardzo się zdziwił,a wyciągnąwszy 

mnie oświadczył mi, że jak żyje nie zdarzyło mu się jeszcze wyciąga 

żoł^nierza z grohu©

Innym razem byłam na wypoczynku u pani Rostowej. Widoczenie 

musiał mnie tu ktoś wypatrzeć m doniść policji.gdyż zauważyłam 

przez okno dwóch żandarmów, zdążających wprost do jej mieszkania 

W id z ^  że zi&lonym się spieszy ...-  zdąfrzyłam tylko powiedzieć. A hu 

oni już przy drzwiach.Pani Rostowa pokazuje mi tapczan, ale ja dru

gim wyjściem zmykam na strych.Lecz po chwili słyszę, że oni za mną 

pędzą po schodach. Przygotowuję się do obrony. Z ukracia dam chyba 

radę obydwom, ale szkoda ludzi, myślę sobie. W ostatnim memencie 

wciskam się do komina, w którym na szczęście kobieta paliła chrósYe 

tak że był idym. Inaczej byliby mnie tam zauważyli. Jednak kryjówka- 

moja nie była przyjemna. Dym pchał mi się do oczu, do gardła,dławir 

ło mnie, a ja kaszleć nie mogłam, boby mnie słyszano. Kiedy mnie 

pani Rostowa wreszcie zawołała wylazłam czarna jak diabeł i le

dwo żywa.

Miałam  jescze kwaterę u p.Rolbieckiego w Trzebuniu,gdzie 

leczyłam ciężko rannego komendanta "Sobola” .Wielką pomocą służyła 

mi jego córka Maria*

Dziewczątko nigdy nie odmawiało, o cokolwiek ją'poprosiłam, 

przedzierała się.ze mną przez posterunki SS, aby dostać się.do żytc 

gdzie leżył w opłakanym stanie ivalczył ze.-śmie rcią ”Soból” . Był 

on czarny od słońca i wewnętrznej gorączki.Przez 6 tygodni prawie 

pełzałam do niego jak wąż, aby mnie nie dojrzeli zbrodniarze SS. 

Nosiłam mu posiłaki i lekarstwa, dopóki nie wróciły mu siły n§c
ii*

t'ep.e, że można go było przenieść na inne miejsce.

Ostatnie miesiące.
>

Kiedy udało mi się wreszcie”Sobola” całkowicie wyleczyć, wrócił 

on znowu do czynnej służby w partyzantce jako komendant oddziału 

"Szyszki” oraz Inspektoratu "Hurtownia” , Jeszcze niejedną obławę 

i niejedną potyczkę przeszło nam przeżyć, aż znaleźliśmy się w

c
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naszej ostatniej kwaterze - w Czersku. Tutaj mieliśmy juś—vjagłędny 

już wzgłędny spokój. 'Tu doczekaliśmy się końca naszych walk i 

cirpmeń#

Zwycięska Armia ^adziecka przyniosła nam wolność i przepę-
/

dziła znienawidzonego ciemiężcę. Ale pod Czerskiem "SobólHswojej 

lekkomyślności n|.mało nie przypłacił życiem.Znajdowaliśmy się w 

kręgu działań wojennych "Sobór'trzymał w ręku rewolwer,z którym 

się nigdy nie rostawał. Jeder^z żołnierzy-radzieckich zauważywszy 

to wziął go za wroga i chciał zastrzelić.Stanęłam wtedy między 

nimi zasłaniając "Sobola", eraz żołnierz obróci^ się na mnie z 

wycelowanyą lufą pepeszy. Nie wiem, jak by się to skończyło, 

gdyby przede mną niespodziewanie nie wybuchł granat, obsypując 

mnie ziemią. Wszyscy myśleli, że 'już po mnie,a ja się śmieję i 

mówię, że jestem cała* Wtedy nasz_towarzysz radziecki uwierzył, 

żeśmy partyzanci i dał nam spokój.

Po tym wypadku doszłam do wniosku, że "Soból"nie jest mi już 

obojętny. Łączyły nas wspólnnie przeżywane chwile partyzanckie 

oraz walka o wyzwolenie ojczyzny* Byłam mu wdzięczna za tyle ser

ca dla mdłich dzieci dla których wystarał się o żywność i odzież.

Wracamy do Czerska, a tu w momencie kiedy wojsko Radzieckie 

dobija resztki uciekających w popłochu hitlerowców, "Soból" 

nispodziewanie zostaje jeszcze raz ciężko ranny. Było z nim bardzo 

źle. Natychmiast zorganizowałam pomoc i ratunek, w czym cenną 

przysługę oddała nam członkini WSK p.Platówna z Czerska.

Nareszcie ucichły działa. Otrzymawszy od radzieckiego komen

danta zaświadczenie nietykalności udałam się pieszo do Kościerzy- 

ny. Aby się spotkać z rodziną. Zastałam mamę i dziatki, ale w jaki 

opłakanym stanie. Ale co to była za uciecha, że ich mamusia po 

tak długim czasie wróciła!.

I ja cieszyłam się, że jestem znowu sw domu, że doczekałam 

się Polski wolnej,której służyć poprzestać nie chciałam. A sposo

bności ku temu było aż nadto. Na drogach,na stacjach-iaszędzie wi

działo się wówczas setki biednych i owrzodzonych wygnańców,powra

cających z lagrów hitlerowskich do swych domów. Aby im pomóc, orga 

nizowaliśmy placówki PCK. Garstka nas była ,a  roboty tak dużo. 

Patrzeć na tłumy tych nieszczęśliwców, potrzebujących natychmiasto 

wej pomocy materialnej i lekarskiej, załamywaliśmy ręce, skąd tu jc 

wziąć środki* Z lekarzy pierwszy stanął w naszych szeregach dr h 

Ciołkowski, który bezinteresownie, po bohatersku niemal, w cieżkic 

warunkach udzielał pomocy wszystkim chorym, przychodzącym do nass- 

szej placówki. Udało nam się niebawem zorganizować kuchnie bez-
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" J a s k ó ł k a "

Pod pseudonimem powyższym walczyłam w partyzantce Stefania 

Szalewska voto Lesikowska. Urodziłam się  dnia 21 sierpnia 1912r . w 

Stobnie k .Tucho li. Ojca straciłam ani; w pierwszej wojnie światowej.

Do szkoły podstawowej uczęszczałam w Tucholi,gdzie ukończyłam dodatko* 

wo 2 klasy szkoły wydziałowej. % Poznaniu kończyłam dwuletnią szkołę 

gospodarczą. W 1932r . wychodzę za mąż za Staaisława Le sikówskiego- 

optyka*

Klęskę wrześniową zastaję w Kościerzynie* skąd 20  listopada 

193#r» hitlerowcy wysiedlają mnie wraz z dziećmi i  mę~em do wsi Pla

terów w Lubelskim. 23 stycznia 194Gr. powratai do swej matki w Tucho

l i ,  a niedługo potem wraca ta&że mój aóż. ikstępnie wspólnie wyjeżdża* 

ay z dziećui do Kościerzyny. Lesikowski prąfbywa tutaj z zadaniem 

zorganizowania placówki konspiracyjnej i  włirótce steje na czele 

Inspektoratu "Hurtownia" Armii Krajowej. W roku 1941 włączam się 

do organizacji, składam przysięgę i  obejmuję funkcję komendantki 

wojskowej Służby Kobiet A .K . Do zadań I .S . I .  należało m .in . * 

samoobrona,zdobywanie "Lewych dokumentów"kolportowanie pism konspi

racyjnych # ukrywanie ściganych,pomoc rodzima poległych,pomoc więźniom 

obozów koaeentracyjnych#zdobywanie broni i am unicji,uromadzenie żywno

śc i, odzieży itp 9

W roku 19#4 mój pierwszy ł44  kpt.St-nisław Lesikowdci pseud. 

"L a s "  zostaje aresztowany przez gestapo,iastępnie bestialsko zamordo

wany w Stutthofie . Dzięki własnemu spryt eri i  pomocy kpt.Szalewskiego 

pseud ."Soból" wyrwałam się  z rąk hitlerowów i  ddałam się  w lasy , 

gdzie walczę z bronią w ręku w oddziale Szyszek” pod dowództwem \j kpt.Jana  Szalewskiego, z którym w roku 1£5 zawieram związek mał

żeński.

Po. wyzwoleniu pracuję ofiarnie w o^anizacji PCK w Kościerzynie 

Od roku 1959 pełnię funkcję sekretarza ZOWiD w Starogardzie G d .,z a  

zasługi w walce z okupantem otrzymałam ustępujące odznaczenia! • 

"Medal Zwycięstwa",Krzyż Partyzancki” , Odnakę Grunwaldu oraz stopień 

podporneznika.

Biższych szczegółów z życia w czatę okupacji hitlex'ows£iej 

dowie się  czytelnik  z kart mojego własny© pamiętnika.
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Parni ęthik "Jaskółki”

Hl? '

S3S=S:.S ..SSS==SSSS ====BSS

29 • sierpnia 1939r*

Był śliczny księżycowy wieczór.Po kolacji mój mąż Stasiek, 

który posiadał duszę artysty i  poety proponuje mi spaaer*

- Chodź kochana żonecz&o - mówi mi - pójdziemy popatrzeć na 

to cudna zjawisko przyrody*

I  rzeczywiście było na co popati^zeć* Spoza czarnego kręgu 

lasufktóry niby welon otulała srebrzysta poświata mgły,wychyla się 

czerwona jak krew tarcza księżyca. Byliśmy oczarowani tymi widokiem* 

Lecz razem z czarem piękna jakiemu oboje ulegliśmy, przenikał mnie 

jakiś dziwny lęk , że to może ostatni wieczór spędzony z moim Sta- 

śkiem na wolności*

Przeczucie moje ziściło  się  • Za godzinę /była  godzina w pół do 

dwunastej w nocy/ Stasiek otrzymuje kartę mobilizacyjną* Uiał tylko 

tyle czasu żeby się  ubrać i  ze mną pożegnać*

-Stefciu, żegnaj - powiedział- na kirótko * •* *  Za dwa lub trzy tygo

dnie wrócę*

Potem ucałowawszy czule , matkę i  córeczki wyruszył swym motocyklem

na wskazane miejsce*

Zostałam sama z mamąt szecioletnią  -^erenią i  jednoroczną Lilą*3yłam 

w ciąży już za 3 tygodnie miało się urodzić następne dziecko*

I  gorzkich łzach rozważałam nad swoim losem,nad bolesną rozłąką z 

ukochanym mę^em,która miała trwać nie tygodnietlecz lata*

1 września 1939 rok*

0 godzinie 1 2 ,pp w południe na ulicack Kościerzyny zadudniły 

ciężkie czołgi i  zastukały groźnym rytmea buciory hord hitlerow- . 

skich* Zobaczyłam po raz pierwszy z okna mego mieszkania na hełmach 

i  flagach czarne pazury swastyki* Zr o zumiałam wtedy, że to nie woj

sko, ale szarańcza, której nie da się łatwo zniszczyć*

Pełno tego było w szędzie : po polach,po lasach, w domach ,w sklepach, 

nawet w piwnicach* ludzie poukrywali si« przed nim i9gdzie tylko 

mogli drĄąc ze strachu* Zresztą w mieście została tylko n ieliczna  

garstka starców, kobiet ciężarnych i  bialutkich d zieci*  Beszta 

opuściła już przedtem swe domy, uciekając w panice na wschód* 

Chciałam również uciekać, ale nikt mni« z matką i  z dziećm i, a w 

dodatku w takim stanie nie chciał zabrić*

Musiałam więc pozostać i  czekać na najgorsze* Ludzie ostrzegali
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mnie, że hitlerowcy mszczą się  aa żonach i  rodzinach polskich o fi

cerów. Ale ja  już stałam się  obojętna i  nie próbowała nawet uciekać, 

gdyż brakło mi poprostu si%« I  wtedy rozpętało s ię  prawdziwe piekło 

Słyszę przelatujące ponad dachami domów z potwornym hukiem setki 

bombowców,które jak smoki stalowe chcą zmiażdżyć dom,mije miasto- 

całą Polskę. W rozgorączkowanej głowie pulsuje rozpaczyliwe wołanie i 

Staśku ratuj!

Jestem bez ducha. 'Da czarna hałastra nie daje mi spokoju ani w dzież 

ani w nocy. Sabrali ml pucftow® kołdry z łóżek i  co lepsze rzezy* 

Ciągle za czymś szukają nazywając mnie bezczelnie "lieine F ra u ". I^t« 

ją  się  o męża. Już wiedzą że jest oficerem. Od wczoraj postawili 

nawet wartę przed domem. Kie wiem,czy wytrzymam nerwowo, tag jestem 

rozkołotana* Ii dodatku nie mamy chleba, ani mleka dla  dzieci*

wrze śnia 1939r*

Porodziłam córeczkę* Ale w jakich opłakanych warunkach? Bez aku

szerki, przysłano weterynarz^ niemieckiego który obchodzi^ się  ze 

mną jak ze zwierzęciem* Z braku opieki dziecko po k ilku  godzinach 

zmarło* Hie było trumienki,chłopcy z podwórka zb il i  z desek skrzyn

kę i  w niej pochowałam małą słodką kruszynkę* Hawet dobrze, że umar

ła  lepiej dla n ie j ,bo  kto wie czy by nawet żyła, a ja  miałam dwie 

dziewczynki dla  których mi i  tak jedzenia brakło,*bo któż chciał 

pomóc biednej Polce, w dodatku żonie polskiego oficera* Przez 14 dni 

walczyłam ze śmiercią , czekając nadaremnie na mężafktóry nie wracał* 

Dochodziły w ieści,że  zginął* iłie jestem w stanie opisać gehenny , 

jaką wtedy przeżywałam* Dlatego czułam coraz bardziej rosnącą nie

nawiść do wroga hitlerowakiego,który temu wszystkiemu był winien* 

Już wtedy w mej głowie zrodziła  się pierwsza myśl,która może była 

tylko gorączkowym marzeniem( że nie poddam się  tej b e s t ii , że cho

ciaż jestem słabą i  cierpiącą kobietą, będę z nim walczyć razem ze 

Staśkiem, z wszystkimi Polakami, aż p a d n ie * * ..*  Byłam głodna i  tak 

?<yci6ńczona, że dziecko zamiast mleka ssało krew z mej p ie r s i . Lecz 

bólu już nie czułam, byłam blisko rozpaczy.

16 października 1939roku.

Jestem szczęśliwa. Wrócił mój Stasiek . Przyjechał w cywilu i  o d z i

wo na swojej "W iktorce". Dzięki znajomonci języka niemieckiego, a 

przede wszystkim własnemu sprytowi udało mu się po różnych wmrtepacł 

dojechać do Kościerzyny. Był bardzi mizerny, ale uś.iiecnnięty. 

Cieczył s i ę , ,^ e  żyjemy* Jednakże los fcutej nie był pewny* To też 

niebawem po przebraniu się i  krótkim odpoczynku pożegnał się
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snofcu z nami pocieszając że długo nie potrwa i  wróci*

10 listorada 1939 roku*

Hitlerowcy rozpoczęli masakrę ludności polskiej* Pierwszymi ofleucra- 

lai byli 2gizi *W pobliskim lesie znaleziono zwłoki całych rodzin z 

krwawymi ranami od kul z tyłu głowy* Masakrowane trupy widziano 

w piwnicy pana Sr«barskiego* Rozstrzelano męża znajomej nauczycielki 

Na ulicach pojawiały się  niemal codziennie "wozy śm ierci"v napchane 

Polakami,któryeh wywożono w lasy , gdzie g inęli w masowych grobach* 

Księży którzy odważyli się wrócić na plebanię,skatowano, ą hastępni* 

z łańcuchami na szyi oprowadzano po miście* Różańce i  inne dewocjo

nalia  zawieczano psom wkoło karku i  puszczano na ulice* Zgroza 

przejmowała wszystkich*

22 , JEafoi*

0 godzinie 6 rano gestapowcy łomocą gwałtownie do drzwi krzycząc*- 

Aufstehen! Kitdy otworzyłam zdemolowali całe m ieszkanie,z-brali co 

się podobało,kazali nam się ubierać w przeciągu 5 minut i  pójść t 

nimi* Nie wolno niczego zabierać* 2vie pozwalają mi nawet dziecka wł( 

żyć do wózka sportowego* -Byłam słaba i  bezradna* Szarpali m n ie ,b ili  

wydzierając wózek bez którego nie wiem co bym poczęła* Ale ja  nie 

dałam za wygrane, nie ustępowałam* Hitlerowiec zdernerwowany,~rzeki.' 

nająć i  bijąc kolbą zostawił wózek i  odszedł* Wózek był d la  mnie i  

dziecka prawdziwym wybawieniem, bo cóż bym poczęła słaba z rocznym 

dzieckiem którego dźwigać nie miałam s ił*  Cóż było robić*Wkładam 

na siebie płaszcz przejściowy i futro ,biorę  torebkę z biżuterią  i  

pieniędzmi,otulam  jak mogę dziatki i  idę z nimi* Byłam pewna, że 

na śmierć*

Zapędzono nas do kościoła zabierając mi po drodze torebkę i  futro . 

Zostałam bez grosza i  ciepłej odzieży, ale nie myślałam o tymt kie

dy wzrok mój spotkał się z obrazem grozy i  dna rozpaczy setek ludzi 

-starców,kobiet i  dzieci,spędzoaych w kościele w oczekiwaniu śmierć 

Urzymano nas tam przeszło dobę nie pozwalając nikomu wyjść* Bie 

raziło  to niemieckich kulturtragerów, że ludzie zmuszeni byli zała

twić m o je  potrzeby w świątyni* Jedzeniem d z ie l il i  się  wszyscy, a '  

najgorszy był płacz dzieci,którym  nie można było wytłumaczyć, że 

niem ma co jeść , że jest wojna*

Stasiek dowiedzi&^ezys s ię , że nas zabrano z m ieszkania,szukał 

nas przeszło 2 godziny w m ieście, aż wreście powiedziano mu ,że

•  I  *
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że jesteśmy w kościele* Wtedy zgłosił się  do pilnujących nas p o li

cjantów, mówiąc że chce być razem z rodziną*Wpuśćiii go* Kiedy przy

szedł do mnie powiedziałi - Stefciu,m acie wy zginąć to niech i  ja  

z wami ginę!

Rozpłakałam się  na te słowa,widząc jak bardzo nas kocha. To prawda 

że w każdym nieszczęściu  jest i  trochę szczęścia* Wszak jesteśmy 

razem.

2 3 listopada 1939 roku.

Niemcy otwierają kościół i  zaczynają nas ładować na czekające już 

auta, z  rykiem biciem jak to oni umieją. Mężowi dostało się też kol

bą po plecach, bo usiłował wózek z dzieckiem wstawić na s&uoc&óti * 

Nie chcieli pozwolić. Ale szarpałam się  z nimi i  cudem otrzymując 

masę razy sztnrchańców i  kolbą przy pieczołowitych aoesmana prze

kleństwach wózek zabraliśmy.

Wożono nas na stację do Głodowa,gdzie do późna w nocy ładowano nas 

na wagony,zziębniętych,głodnych i  zm ęczonych.nareszcie ruszamy.

Ale nikt nie dowiedział się  dokąd. Wagony natłoczone ludźmi.

M iejsca siedzące zajmujemy na zmianę. Kto ma jeszcze zapasy żywności 

d z ie li  się  z najbliższym i. Byleby p rzetrw ać .* ..W ieziono  nas tylko 

nocą, a w dzień staliśmy na jak iejś  stacji,zepchnięci na boczny tor . 

Jednak nie wolno nam było opuszczać wagonu.

I  tak minęły 3 dni i  3  noce. Ostatniej nocy stanęliśmy nagle gdzieś 

w szerym polu.Hitlerowcy dokonali przeglądu wyrzucając z wagonów 

zaarłych i  chorych. Ci ostatni zostali na naszych oczach rozstrze- 

lani.Potem zabrali kilkunastu mężczyzn, między innymi znalazł się 

również mój i  zatrudniKKli ich do jak iejś  roboty. Jak później 

się  dowiedziałam musieli wykopać doły dla  tych,którzy zg in ę li .

Przy tej okazji udało się Staśkowi abiec. Później dowiedziałaś się 

od niego, że posuwał się za nami w kierunku lublina , jednak nie 

mógł za nami nadążyć to też sporo czasu upłyń,ło zanim się znowu 

spotkaliśmy.

27 listopada. 1939 roku.

Nareszcie jesteśmy u celu . wyrzucają nas jak niepotrzebne rupieci 

na stacji Platerów w Lubelskim. Po godzinie zmoblillzowano tamtej

szych chłopów z wozami9którzy patrzyli ja&oś n ie ufn ie , zaczęli nas 

zawozić do swyc chałup. Mnie i  rodzinę p .Sreberskiej ulokowano u 

pewnego gospodarza nazwiskiem Baranczuk. Nędzna izba  z glinianą 

podłogą, w której nie było żadnego sprzętu, ani łóżka ,a n i  pieca,żebj
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można było się ogrzać.

Do też z rozpaczą patrzyłam na sine twarzycaki dziatek . Cóż ja  im dam 

jeść? Czym okryję? czym ogrzeję? Los mój wzruszył jednak serca tych 

poczciwych ludzi-Polaków* Żona Barańczaka przyniosła nam wiązkę sło

my i  dała nam jakiś łachman do okrycia. Starsza córeczka,zmęcaona 

zaraz zasnęła,tylko ta  mała k w iliła  mi całą noc.

Warunki życia były tu naprawdę ciężkie# Brak było wody i  opału.

Jednak nazajutrz sąsiedzi zorganizowali trochę mleka dla  d z ie c i , a 

dla  nas chleba i  ciepłego żurku dla  rozgrzania*Posiliwszy się nieco 

poczułam się rażniej*Może będziemy tu jakoś żyć.

Grudzień. 19^9 roku.

O j , uie łatwe tu życie . 1‘rzeba mi wprost żeorać o każdy kawałek Chle

ba  lub garnuszek mleka dla dziecka. A mróz na dodatfek coraz tęższy* 

Mała odmroziła nosek i  rączki. Co dzień  prawie brnę w śniegu do lasu 

po drzewo,aby trochę napalić w iz b ie . Czy długo starczy mi na to si2 

Byłabym może i  zmarła,bo leżałam chora na zbutwiałym barłocu, 

całkiem już zrezygnowana, gdyby nie zjawił się niespodziewanie 

Stasiek*Szczęście było w ielkie . Teraz już ob będzie s ię  o nas starać 

Jakoś mąż postarał się wkrótce o inne m ieszkanie. PrzeproY/adzliśmy 

się do gospodarza Świątka w Marynkach Lubelskich pad Bugiem. Tu. mamy 

już własne łóżko,kołdrę i słomy pod dostatkiem. Pani Świątkowa dała 

dzieciom nawet puchową podaszkę* Po raz pierwszy od czasu wysiedla

n ia  śpię spokojnie* Spałabym dzień i  noc, tak jestem wyczerpana* 

lutaj doczekaliśmy się Gwiazdki-pierwszej Gwiazdki w niewoli i  na 

tułaczce. Jedyna radość,że rodzina jest razem i  że możemy tu śpiewać 

kolędy i  mówić po polsku*

10 stycznia 1940 roku*

Dziś na dworze mróz siarczysty , Nie możemy dogrzać m ieszkania. Siedzi 

my okutani przy piecu i  wyrzekamy na naszą psią dolę* Wtem ktoś puka 

niespodziewanie do drzwi* Wchodzi trzech mężczyzn,których oczy zatrzj 

mują się od razu na mężu* Zadrżałam ,gdyż pewna byłam,że to o niego 

im chodzi. Chciałam go zasłonić ,lecz  oni mnie grzecznie przepraszają

i  oświadczają*

*  Niech się  pani nie lęka . Zabieramy męża, ale przyprowadzimy go za 

k ilka  godzin ąpowrotem.

Potem spojrzeli porozumiewawczo na gospodarza naszego i  dali mu jaką.* 

kopertę. Wreszcie odeszli*
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Byłam jednak niespokojna nie wiedząc, co to za ludzie przyszli po 

mojego ofcaśka. Uderzyło mnie to ,że  Swiątkowie zaczęli się  tarez mną 

jeszcze troskliwiej opiekować. Bałam się  też , czy może gestapo nie 

użyło tutaj jakiegoś podstępu chcąc zabrać mojego męża do lagru, 

albo zlikwidować, bo takie rzezy £ tutaj się  działy .

Na szczęście wrócią, lecz dopiero po 5-ciu dniach. Utylko jakiś 

zmie ni ony-poważny, zamknięty w sobie, jakby mu ktoś powierzył ta je 

mnicę. Człam od razu , że coś ukrywa. Na moje pytania jedno tylko 

się dowiedziałamt

-Stefciu , muszę wracać na Pomorze.Ojczyzna mnie tam potrzebuje. 

Więcej mi nie powiedział.Patrzyłam  na niego jak na obłąkanego - 

CzłowJ,e£u9mówię9przecież tam piekło! Chcesz włazić w paszczę lw u ..*  

Próbowałam i  po dobroci odwieść go od tego kroku. Ale on tylko my

ś l i ,  coś tam sobie maluje, coś k reśli ,c o ś  o blicza , ciągle zadumany. 

Aż mnie to dokuczyło. Chciałam go porządnie zbesztać9 ale potem 

zrobiło mi się go ża l . Taki był dobry dla  mnie9 może lepszy niż 

dawniej. Co noc wychodził za żywnością, a wracał dopiero rano.

W ale mnie to nie dziwło,gdyż tak samo postępowali inni pężczyzni. 

Za dnia wałęsać się  po wsi hyło niebezpiecznie ponieważ Niemcy 

łapali ludzi i  wysyłali na roboty. Baz jednak sprzykrzyło mi się to 

wszystko.Teraz ja  objawiłam mu szalony pomysł.-Słuchaj9drogi9 a 

gdybym tak sama z dziećmi wybrała się do Tucholi, do matki.Mnie 

chyba dadzą spokój.

Teraz on spojrzał na mnie jak na pomyloną.Zaczął mi perswadować,że 

postępuję nierozważnie, że się  narażam, że się upieram nie rozumief 

jąc niebezpieczeństwa takiej podróży. Ale ja  już nie słucham.Czuję 

że coś mnie oiągnie tam na Pomorze - do swoich.

Stasiek w końcu widząc moją stanowczość przestaje już mnie odwodzi* 

od podjętej decyzji.Przygotowuje nawet dla  nas trochę żywności na 

drogę, zdobywa nieco grosza,kupuje bilety  do Warszawy.

20 st./cznia 1940 roku.

Pan Świątek wiezie mnie z córeczkami saniami na stac ję . Z nami wy* 

biera się jeszcze jedna kobieta9która spodziewa się każdej chwili 

dziecka. Sanie z trudem brną ■ zaspach śniegu, a mróz jak b icz  tnie 

po twarzy. Stasiek otulił n a s ,ja k  mógł w baranie kożuchy gospodarz* 

Odwozi nas jeszcze biedaczek i  całą drogę próbuje namówić abym się  

wróciła.

- Co robicz kobieto ? -mówi mi - czy rozum straciłaś !
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•  Stasieńku, ja  muszę jechać, a Ty przyjadziesz za  nami. Fotem żegna 

się czule i  ze łzami «  oczach wsiadam do pociągu* M e  boję się n i

czego* Wsłuchując się w rytm stukających kół wagonu czujęfże wrócę 

szczęśliwie do mego rodzinnego miasta*

Niedaleko Warszawy podchodzi do mnie jakaś p an i,$ak  później się  oka

zało była lekarką i  szepce mi do uchwat

Pani z pewnością je3t jedną z wysiedlonych? Odpowiedziałam jej milcs 

niem* Lecz ona jakby sama wyczuwając moją tragiczną sytuację dała 

mi trochę żywności i  pieniądze na dalszą drogę* Rozpłakałam się  

widząc dobre serce. Czyżby Opaczność m m  ją  zesłała? A ja  już myśla

łam, żeby sprzedać wózek,bo nie widniałam innego wyjścia*

21 strycznia 1940 roku*

Jedziemy pociągiem do Porunia* Liany już bilety* Czuję ś ię  dobrze 

jestem szczęśliwa, wszak jesteśmy już b liże j celu*

Wtem zjawia się  kontrola*

— Bitte Ausweisl

Jakby mnie kto ukropem oblał* Jednak z zimną krwią patrzę w oczy 

rudemu Kiercowi mówiąc* Plichtlingen* Kiwa głową i  śmieje się  dwu

znacznie «— M e n ,n ie n  i  odchodzi*

Po pewnym czasie ta była już noc,wrócił znowu*Zbliżaliśmy się  już 

do kutna* iiieiiiec popatrzył na nas jakoś aziwnie i  kazał iść  za  sodi  

Struchlałam sadząc, że odda nas w ręce gestapo* Ale on otworzył nam 

pusty przedział,który był KKjfrgfcy dyżurką i  kazał nam tutaj siedziećt 

Potem zasłonił firankami okono,dał popić z manierki herbaty z rumem

i  zamknął nas mówiąc na odchodnem* żebyśmy się nie odzywali gdyby 

tu ktoś pukał*

C ie d ia y  sobie teras wygodnie i  jedziemy d a le j . Naraz pociąg gwał

townie hamuje* Czyżby Eatno*** !?phylam nieco zasłony* Ale n ie . 

Szczere pole, a dalej las* Słyszymy jakieś krzyki i  ctraaly* Ktoś 

zbliża  się  do naszego przedziału , ale siedziby jk  myszy pod miotłą 

d zieci na szczęście spały* M e  wiemy co się d z ie je , ale czujemy9że 

musi się tam dziać eoś okropnego—jedna z licznych zbrodni hitlerow

skich*

To jakimś czasie pociąg rusza dalej* Lżej naci na sercu,jakbyśmy 

uniknęli strasznego n ieszczęścia , od którego uratował nas rudy 

Niemiec* W jego p iersi była jednak odrobina serca dla polskich kobic 

Czekamy na naszego wybawcę, ale się nie zjawia*

Nareszcie Toruń.Sta jemy .Ludzie wycgodzą,pociąg pustosze j e ,a  my 

zamknięci czekamy na naszego Kiemca, ażeby nas wypuścił*Czekamy 

godzinęfd w ie ,r t z y ,p ię ć * .. na próżno, Już odczepiono lokomotywę* W
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przedziale zrobiło się naraz ziano . Zaczynamy się  niepokoić.

Po chwili słyszymy,że dołączają parowóz#W przedziale robi się  cia- 

p le j , Równocześnie zaczyna się ruch, So chyba wojsko wsiada do nasze 

go pociągu,bo słyszę dobrze mi znany spiewj**Nach der Heimat,nach der 

Heim at", Aleśmy wpadli- myślę sobie . Lecz co dalej będzie! Nasz ru

dy Niemiec napewno już o nas zapomniał, A może oni jadą na front?

No to byłby d&piero pech! Sytuacja nasza była fatalna#bo żywność 

już się nam kończyła, A nasz pociąg już pędzi i  nie staje na żddnej 

stacji#

Dopiero pod wieczór wjeżdżamy na jaKiś wielki dworzec,oświetlony ja 

skrawymi lampami. Stajemy-chlała Bogu.Bromberg-czytamy na w ielkiej 

tablicy . Wojsko wysiada,znowu ze śpiewem#Staję się  już teraz nerwo

wa,Gdzie do cholery ten Niemiec, który nas zamknął! Doprowadzona 

do osteteczności zaczynam pukać, apotem walić p iścią  do drzwi# 

UEłyozał wreszcie jakiś kolejarz.Otworzył nam drzwi i  nas wypuścił. 

Dziwił się bardzo, jak dotarliśmy w przedziale zamkniętym i jak to 

się atało,że jedhaliśmy z transportem żołnierzy# Kazał nam jednak 

czekać na mrodzie tak długo tak długo dopóki nie przyprowadził kilki 

SS-manów#którzy zaczęli na nas krzyczeć wyzywając od polskich świń. 

Dziwię się jak mogłam przy tym zachować spokój ale to ras uratowało. 

Kłamałam patrząc bezczelnie im w oczy, że jesteśmy uciekinieram i, 

że uciekliśmy jeszcze w sierpniu dlatego, aż pod rosyjską granicę, 

a teraz wracaray. N reszcie uw ieuzyli. Pozwolono nam wejść do ciepłej 

poczekalni,gdzie napiliśmy się gorącej herbaty. Dzieci zasnęły, axaa 

mnie też zzbierało się na sen. Wtem moja towarzyszka zaczyna mi s i ^  

skarżyć, że odczuwa pierwsze bóle porodowe. Co tu robić? Na szczęść: 

pociąg nasz ma już odchodzić za  25 minut# Kolejarz niemiecki dał 

nam bilet i  zaprowadził nas do pociągu mówiąc, że jeżeli c i  Eosjanii 

mogli się nami opiekować to żebyśmy wiedziały , że Niemieyr nie gorsi 

od nich# Po chwili pociąg ruszył , a ja  śmiałam się  w duchu z naiw

ności Szkopów# Moja znajmowa dojechała szczęśliwie do Laskowic,gdz^< 

już wysiadła. Ja  również po niedługim czasie znalazłam się u  celu 

podróży#

22 stycznia 1940 roku.

Moja mama omal nie zemdlała ,kiedy mnie zobaczy ła.luyślala, ,że to 

zjawa. J?u czułam się jak w domu, i.areszcie mogłam wykąpać córeczki

i sama s ię , a potem wyspać porządnie, po raz pierwszy od kilku  

miesięcy w czastej p o śc ieli .
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miesięcy, w czystej p o ścieli , Przykuine i ciche mieszkanie mojej 

mamy zdawało mi się  teraz prawdziwym rajem. Udało mi się jakoś 

zorganizować życie , Nie chcąc matce być ciężarem chodziłam jako po

moc domowa sprzątać do Niemca Jopkiegofktórego żona była siostrą 

lantrata powiatu tucholskiego- Musolfa# W ten sposób ubezpieczyłam 

się trochę, no i  zarobiłam parę marek na ^ycie ,

Iiarzec1940 rok.

Znowu wielka radość. Przyszedł nareszcie Stasiek . Kie mogłam go po

znać, tak był zbiedaciiy. Biedaczek-całą drogę odbył p ieszo . Prze

dzierał się lasami jak dzik i zwierz nocując w stogach , stodołach, 

lesie gdzie się dało. Był obdarty,brudny nieogolony iokropnie zaw

szony ale żywy i  cały.

Mamy kłopot, czy on noże się ujawnić? Poradziłam się w tej sprawie 

p t t l  Jopkowej, ale ta uprzedziła ,że  jeżeli się mąż ujawni to musi 

przyjąć niemieckie obywatelstwo, /v o lk s l is t e /, a potem iść na front 

Jeżeli tego nie uczyni,czeka go iager, Stasiek musi się Okrywać - 

nie ma rady,

zerwie-c 1940 rok.

Otrzymałam zezwolenie na wyjazd do Kościerzyny, Kiedy weszłam do 

naszego mieszkania przekonałam s ię ,że  wiele mebli i  rafczy lepszych 

brakuje, Dowiedziałam się  od sprzyjających nam sąsiadów , że skradł 

to niegodziwi lu d zie , -*ot;or męża rozebrano i  zakopano w ogro-dziś* 

Poszłam wtedy do tych ludzi i  poprosiłam ich aby mi zwrócili cho

ciaż pościel,Lecz oni z pyskiem zagrozili m i,że je ś li  się  nie uspo 

koję tomnie zameldują i  pójdę do lagru*

Nie widząc innej rady udałam się  do Komendy p o lic ji  i  zameldowałam 

siebie i  męża. Kiedy się  pytali o zawód męża,powiedziałam im,że 

malarz* Udało się,Otrzymałam mieszkanie, a częściowo i  meble* Za 

uotor śtaśka policja  pomogła mi odebrać skredziną pościel oraz 

inne jeszcze rzeczy* Załatwiwszy wszystko po trzech dniach pojecha

łam do Tucholi po męża i  dzieci* Stasiek  zdziw ił s ię ,że  tek dobrze 

mi poszło* J..1& chciał wprost mierzyć* Potem spakowaliśmy rzezy i  

cała nasza rodz-JMćka pojecnała so własnego domu*

.ieszk anit  zastaliśmy tal:,jak je zostawiłam* Następnigo dnia idę 

znowu na policję  i  mówię im^że mój mąż niedługo przyjedzie ,tylko  

boję s^ę czy Niemcy mi go nie zabiją* V*tedy zaczęli mnie pocie

szać, że mu się nic nie stanie i  ż* to był błąd tak niepotrzehnie

ludzi wysiedlać. 111
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Ale zaznaczyłam im kategorycznie*iż tak jak ja  i  mąż pozostaniemy 

Polakami.

Ha drugi dzień Stasiek już sam poszedł na policję  się meldować gdyż 

tak k a za li . Dostał z miejsca pracę jako robotnik u malarza za wy

nagrodzeniem ó marek tygodniowo oraz karty żywnościowe. Mało to 

było ale dorabilaiśóy sobie jeszcze coś niecoś. Stasiek malował 

makatki, a  ja  szyłam* Mieliśmy za co żyć i  się ubierać . Mieliśmy 

spokój.

v styczeń 1941 rok.

Przy końcu stycznia zjawia się pewnego dnia w naszym mieszkaniu 

gestapo.Przeżywam znów ten piekielny strach! Na szczęście Staśka 

nie ma w domu. Ale oni nie myślą odchodzić,tylko się rozsiadają  i  

czekają na niego. Rozbawiają sobie po cichu ,ale  po pclskutco było 

bardzo podpadające. Itymczasem nadszedł mąż. Początkowo się  przestrc 

szył, ale później,kiedy  mu się  przedstaw ili, od razu się  rozpo- 

godził.Mnie dał do zrozumienia,abym ich zostawiła samych. Kiedy 

wróciłam odważyłam się zapytać, co to wszystko znaczy? Powiedzie

l i  mie, że zamówili obraz i  o deszli.

A tymczasem u męża coś się zm ianiło. Po-pracy zamiast wracać 

zaraz do domu»dgzieś tam się  zatrzymywał. W domu znowu coś obmyśla- 

notował,kreślił jak ongiś w :.;arynkach Lubelskich. I  tym razem nie 

mogłam się  niczego domyślać.

5 m ja  1941 roku.

Znowu c i  gestapowcy. Przychodzą i  pytają się  męża,czy ten obraz 

już gotowy9bo przyjechali go zabrać. A ja  im mówię*—Panowie przy

kro m i,ale mąż żadnego obrazu nie m alował..*

Ale oni czekają aż mąż się  zjaw ia . Lecz cś> widzę? Stasiek wita 

się  z nimi serdecznie,nawet się  c a ł u je .. .  To już przekraczało gra

nice bezczelności. Nie mogłam ukryć oburzenia, że mój mąż taki 

patriota całuje się  z tymi psami. Wyszałam z pokoju.

Na drugi dzień Stasiek by| zmartwiony. Czułam,źe chce mi coś 

wyjawić. Gdy d zieci posnęły, usiadł przy mnie na kanapce i  zaczął 

mi tłumaczyć przyciszonym, ale uroczystym głosem, że jest ofice

rem polskim i  że nie wolno mu złożyć munauru, dopóki Ojczyzna w 

Yniew oli. Wyjawił mi też , ża już w lubelskim utworzyła się  polaka 

armia podziemna, do której został włączony i  powierzono mu misję 

tworzenia jgr>dKiwmiza , xxip ktaraj zasfeałKWłgrocaagc placówek Armii 

Krajowej na terenie Pomorza, wyjaśnił m i,że gestai>owcy,którzy do
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nas przychodzą, to polscy oficerowie z wywiadu. Wytłumaczył mi 

jeszcze , że nasza walka musi być ostrożna,oparta na ścisłych pla

nach i  wywiadzie. Pochwalił mnie wreszcie, iż  mój odważny wyjazd 

z Marynek dodał mu otuchy i nadziei w re aliza c ji  powierzonego zadań:

Styczeń 1942 rok.

Złożyłam już przysięgę i  wstąpiłam tak^e w szeregi partyzanckie w 

których chce walczyć przy boku ukochanego męża. Otrzymałam funkcję 

łączniczki .Bano mi peudonim ? Jaskółka" i  "E m ilia " • Mąż mój, który 

miał pseudonim "L a s " , ciągle mnie upominał, żeby nikomu nie ujawnić 

bez potrzeby nazwisk naszych ludzi,żeby  nigdy lekkomyślnie nie nara

żać się  na niebezpieczeństwo.

Po zorganizowaniu naszej placówki konspiracyjnej nawiązaliśmy konta

kty z grupami leśnymi. Jednak trzeba było s ię  mieć ogromnie na bacz

ności ,gdyż pośród ludzi przeważnie bez przeszkolenia wojskowego jak

i  uświadomienia ideowego znaleźli się i  tacy,którzy spowodowali wsyi 

pociągające za sobą tragiczne skutki. Pakty takie aż nazbyt są zna

ne wszystkim b.partyzantom.

Oj niełatwy by$ żywot partyzanta, którym się  teraz stałem. Jako łą

czniczka odbyłam kilka  bardzo niebezpiecznych i  ryzykownych wypraw. 

'^Pierwszą większą wycieczkę zrobiłam będąc już komendantką WSE do 

Grudziądza po broń i  amunicję d la  partyzantów. Potem byłyśmy jeszcze 

k ilk a  razy z p.kostową przewożąc ciężkie paki z karabinami maszyno

wymi* Z p .S zycą jechałam w baretce pogotowania do Głównej Kwatery 

A .K .  w Toruniu po rozkazy,gazety i  p ieniądze. Innym razem wiózł 

^mnie do Głównej Komendy p .Aleksander szofer doktora Zawadzkiego z 

Kościerzyny. Mimo różnych nies odzianek zawsze mi się  jakoś udawało, 

llabrałam z czasem śmiałości i  nawet tupetu. Z polecenia Głównej 

Kwatery udałem się  2  razy de Warszawy, aby dostarczyć broni dla 

powstańców warszawskich. Za drugim razem o mało nie wpadłaa* Otóż ^ 

niespodziewanie złapano mnie na ulicy  i  zamknięto w kościele z innys 

skąd dzidki mojej szczupłej figurze potrafiłam się wydostać.

Potem poświęciłam się pracy organizacyjnej w komórce WSK w której 

jako komendantka miałam sporo roboty. Gdzie było najniebezpiecznie , 

gdzie było najbardziej gorąco pędziła  "Jaskó łka ", trzeba było 

gdzieś do lasu broń zawieść znowu "Jaskółka".  3ba^s^iqdbaE%^txż3nlDc 

intak z a w s z e * ...*

Pamiętam r a z , a było to we wrześniu, w dzień moich iaienin,musiałam  

jechać natychmiast pozostawiając gości samych, w lasy koło Trzebunia 

w gminie Dziemiany. 2am to spotkałam po raz pierwszy Kulasów uzbro—
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jonych w śruby i  łańcuchy, aż się przelękłam. Mój towarzysz łączni] 

objaśnił mnie jednak, że to swoi. Oto tych ludzi przyszłam ostrzec. 

Zagrażało im niebezpieczeństwo. Hasz wywiad dowiedział s ię , że 

gestapo przygotowuje tam wielką obławę#

Zdarzały się  i  groteskowe h isto rie . Pamiętam , jak przewoziłam jakii 

kabel,który owinięto na mnie jak  na Bęben. 'Wyglądałam na kobietę 

w ostatnim miesiącu ciąży, a nikt nie śmiał mnie dotyka6 .

Nieraz bywało ciężko, jak bardzo biężko! W słotę lub śnieżycę 

brnęłam nie jeden raz hen w Bory Tucholskie, aż do samej Brdy,byle

by spełnić ważne zadanie bojowe. Trud ten jednak nie był mi ciężki* 

Przeciwnie* był lekki nawet słodki. Wiedziałam, że to co robię 

jest wkłauem w szlachetne dzieło  wyzwolenia ojczyzny. Nigdy nie 

odstraszało mnie przedzierać się w ciemną hoc przez dzikie  zarośla

i  szuwary z lekarstwem do towarzyszy,których życie wisiało na wło

sku. Zadania oficera wtedy nie były mi za trudne do spełnienia#

I  tak mifpły dni,tygodnie miesiące i  lata , wśród ciągłych niebez

pieczeństw, w oczekiwaniu wolności, jak  i  też tego najgorszego- 

wsypy.

15 kwietnia 1944 roku .

Stało s i ę * . . . .  o godzinie 4  rano mieszkanie nasze na ulicy  Gdańskie 

nr 20  zostaje obstawione. Gestapo wtargnąwszy do wnętrza aresztuje 

męża* Mnie również zakładają kajdanki na r*ce i  ustawiają twarzą 

do ściany* Słysz? rozdzierający krzyk dzieci* Kiedy mi kazali iść 

za sobą nie wytrzymuję już dramatu tej sceny* Dostaję silnego krwo

toku i  padam na ziemię* Podnoszą mnie wtedy i  ukaładją na kanapie, 

a następnie zabrawszy Staśka odchodzą* Bo chwili znowu wracają, a 

jeden z nich zb liża  się  do mnie oświadcza mi, że mój mąż już nie 

wróci,że po mnie przyjadą,skoro tylko jego zawiozą w bezpieczsne 

miejsce*

- Hasz ładne d z ie c i* . .  mówi mi cicno-Sób tak,abyś stąd zginęła , ale 

trzymać pyski

P0tem już głośno,aby go c l  drudzy słyszeli* - Nie wolno c i  się  

stąd ruszać. Pamiętaj!

JĘymczasem głowa m ija zaczyna pracować. Jak się  stąd wydostać* To 

chyba niemożliwe*i ilnują  mnie- jeden w m ieszkaniu,a drugi przed 

wejściem. A m o że ... &am pomysł! Wołam b&lesnym głosem starszą có

reczkę Terenię, aby mi przyniosła lekarstwo. Ifymczasem krwią z nosi 

na kawałku oderwanej zza  kanapy tapety piszę  dwa słowat niebezpie

czeństwo, ratunku! Następnie zwijam starannie i  wkładam w piąstkę

~ 1 2  "  **! FWv
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dzieeka, a ono już wie dokąd z tym iś ć , Gestąoowiec pozwala oczy

wiście dziecka wyjść po lekarstwo do apteki* Uspokoiłam się  i  

czekam* Bo trzech godzinach przyjeżdża auto z żołnierzami SS* Pozn 

ję odrazida że tym razem to oasi-party zanci*iiiędzy innymi znajduje 

si§  sam "So b ó l"* ikrzyćzą na mnie*odgrażają się  i  odgrywają komedię 

brutalności hitlerowskiej tak po mistrzowsku* że moi stróźe pozwa

la ją  im bez najmiejsze&o oporu mnie zabrać.

Po niedługim czasie* jak mi mam#, później powiedziała,przyjechali 

c i  prawdziwi gestapowcy* Jakież było ich  zdziw ienie ,k iedy  zobaczy

l i ,  że "Jaskółka" już im wyfrunęła* -“a  szczęście zostawili mamę i  

dzieci w spokoju*

16 kwietnia 1944 roku.

Jestem w lo s ie . Ale nie cieszy mnie ten orzeźwiający zapaoh 

żywicy,ani czar w iosny,jak się  b u d z i ,ani poczucie bezpieczeństwa 

w gronie uzbrojonych partyzantów. Myślę o mężu*którego tam w Gdań 

s-u katują gestapowcy. Jestem tego pewna i  w ierzę ,że nikogo nie 

zdradzi*

I  tak też było.Później dowiedziałam się  jak strasznie przecho 

d ził  wtedy męczarnie* B il i  go tak okrutnie,aż miał ciało  odbite od 

kośći.Wpychali mu wióry za paznokcie, a  w końcu w iercili  podobno 

do mózgu jakimś drutem. Wreszcie na wpół żywego zawieźli do Stutho 

fu  i  tam p o w iesili . Na miejscu miał jeszcze tyle s i ł  i  zawołał,że 

umiera za Ojczyznę, -rzed śmiercią przesłał mi ostatnie pozdrowień 

przez pewnego człowieka,który wrócił ze Stutthofu i  o wszystkim 

mi opowiedział*

Hak zginął nój nieodżałowany mąż,organizator walki podziemnej aa 

Pomorzu. Poległ jak partyzant,gak prawdziwy bohater zbierając całą 

tajemnicę konspiracji do grobu. Cześć Towjej Pamięci Staśku! 

"Jaskółka" jest dumna, że kiedyś nosiła  (Twoje nazwisko i  nigdy o 

Tobie nie zapomni.

Lato 1944 roku*

Jestem partyzantem. Życie moje jest pełne ruchu i  przygód, tak 

że przeżyć z tego okresu nie mogę uęjąć w jakąś dokładniejszą chro

nologię* Przypominam s^bie , jak pewnego dnia znalazłam się  w jednyi 

ze schronów pod Łubianą, w towarzystwie 5-ciu partyzantów. „ileliśm; 

tu tylko dzień przeczekać, a potem nocą wyruszyć na inne m iejsce.

A  tu olgodz. 46 ,o o  alarm* abława. Pierwszy raz poznałam co to zna-
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czy walczyć malej garstce partyzantów z wielekroć liczniejszym  

wrogiem. Musieliśmy się  rozproszyć, knie kazano pójść do jednego 

gospodarza,który mieszkał pod lasem. Gospodarze w iedzieli już o 

obławie i  dlatego byli bardzo niespokojni. Widziałam, że się  bo

ją , ale nie śmią mnie wypędzić. Zdawałam sobie sprawę,że je ś li  mnie 

tu znajdą hitlerowcy, to grozi tym poczciwym ludziom także śmierć. 

Dlatego postanowiłam stąd odejść. Słyszę jednak zoliżającą się 

coraz bardziej strzelaninę. Każdej chwili mogą się zjawić esesmani 

i mniezłapać. Ognie się tu ukryć?

Tymczasem zapada mrok. Powoli pcsuwam się ku stajni patrząc za jak 

kąś kryjówką. Widzę pod ścianą beczkę, przewróciłam ją do góry 

dnem. Bie myśląc długo włażę pod beczkę. Zdążyłam na czas bo już 

za  chwilę słyszę szwargot żołnierzy 8 3 , myszkują po podwórzu.Ro

bią  rew izję . Ale co go rsze ..jeden  z Niemców, a był to chyba ich  

dowódca siada na mojej beczce i  wydaje rozkazy. A nnie o mało cerce 

nie zamarło z przestrachu. Robię już rachunek sumienia. A ten 

Szkop wali jeszcze buciskami w beczkę. Zdaje mi s ię ,że  zemdlałam 

wtedy,bo dppiero koło północy pprzytomiałam. Zziębnięta i  na wół 

szytwna wygramoliłam się z mojej osobliwej ale zbawczej kryjówki. 

Chociaż słaba kobieća,dzieliłam  z leśnymi ludami chwile ciężkie i  

radośniejsze. Budowałam również bunkry i  leżałam w magazynie na

szym, na workach z mąką,kascą i  cakrem. A "Soból" przedrzeźniał
*

się  ze mnie nazywając mnie "świńkarzem ". Śmiali się ze mnie łobuzy 

bo w mundurze wyglądałam jak mały żołnierzyk, ^a li  mi także kara

bin i  granaty, abym w razie potrzeby mogła bronić s ię .

Pamiętam,kiedy była obława pod Karsinem, Tam dali naa tak w skórę, 

że ledwo mogliśmy się potem pozbierać. Musieliśmy się pojedynczo 

przedzierać przez silny pierścień obławy* Zamiast iść we wskazanym 

kierunku,zboczyłam trochę w lewo. A tu słyszę blisko  strzały i  

głosy. &ięc rzucam granat i  ciągnę jjrzed siebie na oślep w ciemny 

gąszcz lasu . Jest noc. Deszcz le je , a ja  wciąż ciągnę naprzód.

W pewnym momencie odczuwam,że się  przewi^acam* Uaraz zajalam się  

w jakiś głęboki dół, w którym zawiało stęchlizną* Aż mnie 

zemdliło. Jak się  później zorientowałam,znalazłam się  na cmenta

rzu  i  wpadłam do jednego z grobów. Proaaę sobie wyobrazić moje po

łożenie. Ale przynajmiej czułam się tutaj bezpieczna. I  taj chwi

l i  przed tymi zbójami,których bardziej się  bałam aniżeli niebo

szczyków. Dopiero nad ranem,kiedy zaczęłam wołać poiaocy,zjawił się 

grabarz. Kiedy mnie zobaczył,bardzo się zd z iw ił ,a  wyciągnąwszy 

mnie oświadczył, że jak żyje nie zdarzyło au się  jeszcze wyciągać
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żołnerza z grobu.

Innym rasem byłam na wypoczynku, u parni Rostowej.^idocznie .m usiał 

mnie tu ktoś wypatrzeć i donieść p o lic ji,g d y ż  zauważyłam przez okno 

dwóch żandarmów,zdążających wprost do jej mieszkania. widzę,że 

zielonym się  s p ie s z y ...  zdążyłam tylko powiedzieć. A oni już przy 

^rzw iach.Pani Hostowa pokazuje mi tapczan,ale ja  drugim wyjściem 

mykam na strych. Lecz po chwili słyszę,że oni za mną pędzą po scho- 

dach.Przygotowuję się do obrony. Z ukrycia dam chyba radę obydóm, 

ale szkoda ludzi,m yślę sobie, w ostatnim momencie wciskam się  do 

kominfi w którym na szczęście kobieta p aliła  chróstem tak że był dyas 

Inaczej byliby nie tam zauważyli. Jednak kryjówka moja nie była 

przyjemna. Ąym pchał mi się  do oczu,do gardła,dławiło m n ie ,ja  

kaszleć nie mogłam,boby mnie słyszano.Kiedy mnie pani Kostowa wre - 

szcie zawołała wylazłam czarna jak diabeł i  ledwo żywa.

Miałam jeszcze kwaterę u p .Rolbieckiego w Txzefcuniutgdzie leczyłam 

ciężko rannego komendanta "S o b o la ". Wielką pomocą służyła mi jego 

córki l.aria.

Lzwewczątko nigdy nie odmawiało, o cokolwiek ją  poprosiłam. Przedzie 

rała się  ze mną przez posterunki SS , aby dostać się do żyta gdzie 

leżał w opłakanym stanie i  walczył ze śodercią "S o b ó l". Lył on 

czarny od 3łońca i  wewnętrznej gorączki. Przez 6 tygodni prawie 

pełzałam do niego jak wąż,aby mnie nie do jrzeli zbrodniarze SS» 

kosiłam mu posiłki i  lekarstwa,dopóki nie wróciły mu siły na tyle 

że można go było przenieść na inne m iejsce.

Os t a t n ie  m ie s ią c e .

Kiedy udał® mi s ię  wreczcze "Sobola" całkowicie wyleczyć,wróćił on 

znowu do czynnej służby w partyznatce, jako komendant oddziału 

"Szyszki^  oraz Inspektoratu "Hurtownia". Jeszcze niejedną obławę 

i nejedną potyczkę przeszło nam przeżyć, aż znaleźliśmy się  w 
naszej ostatniej kwaterce - w Czersku. Tutaj mieliśmy już względny 

spokój. Pu doczekaliśmy się  końca naszych walk i  cierpień .

Zwy ięska Armia Radziecka przyniosła nam wolność i  przepędziła 

znieaawidz ne o ciemiężcę. JLe pod Czerskiem "Soból" swojej lekko- 

myślności o mało nie przypłacił życiem. Znajdowaliśmy się  w kręgu 

działań wojennych "Soból” trzymał w ręku rewolwer,z którym się 

nigdy nie roztawał. Jeden z żołnierzy radzieckich zauważywszy to 

wziął go za wroga i  chciał zastrzelić . Stanęłam wtedy między nimi 

zasłaniając "SObifrla " .  *eraz żołnierz obrócił się  na mnie z wyce

lowaną lufą  pepeszy. Mie wiem, jak by się  to skończyło* gdyby
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przede mną niespodziewanie nie wybuchł granat,obsypując lanie 

ziemią. Wszyscy m yśleli,że już po mnie ,a  ja  się  śmieję i  mówię 

że jestem cała . wtedy nasz towarzysz radziecki uwierzył,żeśmy party

zanci i  dał nam spokój*

Po tym wypadku doszłam do wniosku,że "Soból" nie jest mi już oboję

tny* Łączyły nas wspólne przeżywane chwile partyzanckie oraz walka

0 wyzwolenie ojczyzny* Byłam mu wdzięczna za tyle serdeczności 

dla  moich dzieci dla  których wystarał się  o żywność i  odzież* 

Wracamy do Czerska, a tu w momencie kiedy wojsko radzieckie dobija 

resztki uciekających w popłochu hitlerowców , "So bó l" niespodziewa

nie zostaje jeszcze raz ciężko ranny* Było z nim bardzo 6le* 

^atchmiast zorganizowałam pomoc i  ratunek, w czym cenną przysługę 

oddała nam csłonkini WSK **Platówna z Czerska*

Nareszcie ucichły działa*Otrzymawszy od r a d z ie c k ie j  komendanta 

zaświadczenie nietykalności udałam się  pieszo do Kościerzyny*

Aby się spotkać z rodziną* Zastałam mamę i  dziatki ,a le  a jakim opł 

kanym stanie . Ale co to była za uciecha,że ich mamusia po tak dłu

gim czasie wróciła*

1 ja  cieszyłam s ię , że jestem znowu w domu,że doczekałam się  Polski 

wolnej,której służyć poprzestać nie chciałam* A sposobności ku 

temu było aż nadto* Na drogach,stacjach wszędzie widziało s ię  wówcs

Sutki biednych i  orzodzonych wygnańcówfpowracających z lagrów 

hitlerowskich do swych domów. Aby im pomóctorganizowaliśmy placów

ki PCK* ^arstka nas była, a roboty tak dużo* Patrzeć na tłumy ych 

nieszczęśliwców, potrzebujących natychmiastowej pomocy materialnej

i  lekarskiej, załamywaliśmy ręce skąd t&  wziąć środki*

Z lekarzy pierwszy stanął w naszych szeregach dr Ciołkowski9który 

bezinteresownie, po bohatersku niemal, w ciężkich warunkach udzie

lał pomocy wszystkim chorym, przychodząc do naszej placówki*

Udało nam się niebawem zorganizować kuchnię bezpłatną i  noclegi 

dla  wracających z obowaów i  niewoli hitleroiiSll partyzantów i  żoł

nierzy  polskich*

Nikt z nas nie pytał się o wynagrodzenie za trud i  ofiarę dla  niełu 

Usługując im powtarzałam sobie w ayśli wierdzyk,którego nauczyłam 

się kiedyś w latach szkolnych na pamięć*

"A  ja  będę goiła  żołnierzykom raay- 

Wszystko dla  Polski , Ojczyzny kochanej"*

Jakże wielkie pomyłki i  łatgagiRfltig tragedie stawały się  zaraz po 

wojnie* Armię Krajową z której ramienia walczyłam o wolność ojczy

zny uasnano jako organiza : ję  wrogą i wsadzono mnie na 4 , 5  miesiąca 

do w ięzien ia , ^am obchodzono się ze mną jak z wrogiem. Walczyłam o118



wolność Ojczyzny o wolność Polaki* a tu taka niesprawiedliwość* 

walcząc nie pytałam jaka ta  Polaka będzie*

Jednakże po hie długim czasie mnie zrehabilitowano i  wypuszczono z 

w ięzienia będąc w stanie macierzyńskie w 5 miesiącu. Poważnie to 

potem odchorowałaś* Po wypuszczeniu na wolność wstąpiłam jedna z 

pierwszych do organizacji ZBoWiD w Kościerzynie w której do d ziś  

jestem czynnym członkiem prowadząc akcję specjalną. Nakładałam 

pierwszą pla  ówkę PSS sklep nr 1 w Kościerzynie * organizowaliśmy 

pomoc dla  wdów i  sierot zamordowanych Polaków.

Widząc tragedię okupacji i  Polski prze dwo j e nne j * brak żywności* 

bezradność wobec ludzi samotnych,kouiefcy bez zawodu postanowiłam 

wyjść powtórnie za  mąż za Jana Szalewskiego "Sobola” .  

jednakże prędko przekonałam się*że ustrój jest inny*że można się  

uczyć,zdobyć zawód i  ułożyć sobie pomyślniej ży c ie .

Obecnie jestem szczęśliwa i  dumna*że dzięki naszej walce partyzan

ckiej która była cząstką waliki o wyzwolenie •  Dzieci moje żyją 

w wolnej Polsce w Polsce socjalistycznej w której wszyscy mogą się  

uczyć i  żyć spokojnie*
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37,» Kwiczor Alfons
3 8 , Pawlak Tadeusz
3 9V Szalewski Władysław

4c Litwrski Aleksander 
4 1 . Pruszak Stanisław

42* Tanaś Zygmunt 
43* Major Lubecki Leon 
44* Jakubiak 
45*.~G9iicza Izydor 
46 ; Kęciilski, Stanisław

t i/L u  v*>¥~—-i.
i  hcbkci+iiiu fpęmi

—  ..... .......... —
Odry p . Gotelp po w. Chojnice 
L5dz Szpital Wojsk. Dyrektor 
Wawszawa, Pulawska 17o /7  
Gdynia Tetmajera 7®
Starogard Sikorskiego 6 
GOra Kalwaria V  Warszawy jf$®  KB? 
Warszawa Odydca 65 ( ,  U  2 
SZlachta pow. Starogard'

Chojnice^

u

Oitwa ___,
Krzyż k /  Czerska pow.
Kościerzyna. Wodna .
Miastko Mackiewicza Nr* i  
Gysewie k /  Karsina pow. Chojnice 
Starogard Pomorska 59 
Nakło Szkoła dląjgteanująoych 
Miastko Pr.P*R*N*. Gosp. Kom.

M. M e r .  C .P .N .  Małopolska 11 
Kłanino po w. Puck 

jPzersk l i .  M .R .N . pow. Chojnice 
Tułowice u l . Kościuszki 1 /5  pow. 
Niemodlin Woj. Opolskie 
Janowo poczta Rumia-Zagórze Osied 
Kolejowe 23
Starogard Chojnicka 4 $
Ugoszcz- stacja pow. BytSw. 
Jastarnia Zawiad. Stacji 
Krajenka k / P iły  Dworzec /

^  Grinice poczta B iesal pow. Ostróda 
paścierzyna Insp . Szkolny 
Płotowy poczta Rekowo pow. Bytów 
Poznań Beresteczka 3

n 1; ,

leśnictwo Trzebielino pow. M iast^ 
*• -K^piny poozt . Ży go we- p^vr,nSła^ 

Gdynia Grabówek Leszczynki 158 a /  
Gdańsk Siedloe Połwce 16 
Warszawa Rada Pailstwa 
Wrzeszcz Słowackiego 24 m/6 
Bydgoszcz Kwiatowa 5 m/14 
Osławą__ Dąbrowa poczt. Studzienic 
pow., Bytów

■,7 » *

Szkoła Górki pocz. Stary dzierż/-  
goń pow. Borąg 
Gdynia Śląska 11 m/4 
Kraków Skwerowa 30 mó 
Gdańsk-Wrzeszcz Ludowa 3G 

-Ne^ay^lfeyt .folaośi?! 39 M/1-— 
Wierzchowo - 0z>uonov7skie Dworcowa 
Kr 9 ■

‘ićyJr, '/ * /
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-fcilfce. 0\oty ^

Toru/*, dnia 7,09.1990r.

L.dz./257/A/90
Pani

Teresa U i k l e w s . k a  

33-200 Starogard

Droga Pani, Kochana Córko "Jask ó łk i",

Z wielkim żalem odebraliśmy Pani telegram o śmierci Matki Pani, 

po •. Stefanii Lesikow3klej-Szalewskiej "Jask ó łk i", "E m ilii"*

Wiadompść dotarła do nas dopiero w przeddzień pogrzebu. Przy] er o
>

nam, że nie udało nam się  *uż przybyć na ceremonię pogrzebową z na

szym sztandarem pomorskim AX» Znajdował * ię  cn n iedzielę  na uro

czystości ?/ojekowej w Kro,lentach w Lorach Tucholskich. Powinien był 

uczcić odejście od nas Komendantki Inspektoratu Tcteewsko - Choj

nickiego AK, r 

Składając Rodzinie "-Jaskółki" m s z e  serdeczne kondolencje pozwa

lana sobie przypomnieć Pani, w«=z<?lki# doki,venty i  pamiątki zwią

zane z działałaaicią  konspiracyjne warowne "  Jaskółki" ; jak i  "Lasa" i  

"Sobola" powinny się znaleźć jako cenne eksponaty w Archiwum Pomorskim 

Armii Krajowej w Toruniu.

Ja anająa osobiście Matkę Fani i  Jaj dziaje  wojennt serdecznie 

Pani współczuj ę .

5 Z
/  Elżbieta Zawaoka /  ',

Kpt AK "Z0*
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Szanowna Pan i  
L i d i a  Be dn a r sk a

10-347  O l s z t y n  ?

3znnov'na Droga P a n i ,  Córko " J a s k ó ł k i " ,

Piszę do Pani v; sprawie w a żne j dla nas, ale ■także dla ^ani.
Prz v ̂  o t o w u .i e nrv Słomnik vrvbitnvch żołnierza-kobiet, chc1f*>vbvśnv \
tam ■••mieścić Pani Tatkę.
Dla zorientowa nir Pani, jaka praca nr zy go tov?e wcza v naszym Arehiw i 
się o osuwa nr-.esy lam Pani materiały o działalności Memorie łu 
Gen. Marii Y/ittek, który to Memoriał ma być wydawcą "Słownika". 
Mam nadzieję i bardzo tego pragnę, aby Parji nam pomogła•
Może Pani napisze projekt biogramu Pani Matki, my go uzupełnimy 
i pr zvrlemv Pani do akceptacji#

Przy oka zj i zapytuję Panią, czy mogłaby Pani nawiązać w Olsztynie 
jakieś kontakty kombatanckie, aby dla naszego Archiwum uzyskać 
dalsze materiały o kobietach— żołnierzac/h. Gdyby T)nni zwróciła 
się do płk. Eugeniusza Oronowicza /mój bliski znaj omy/ z Zarza/lu

/ y i  £ 4 ^ 0 ;
Sv:iatów°go Związku Żołnierzy AK,-;— on by Pani .Mógł podać e^en^ua! va o

i n o  t* rnc c *j g •
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Tc z e w  

A K
LESIKOWSKA Stefania ps. ” Jaskółka”

urodź.

k-dtka WSK Tczew "Dźwig”

.

Wykaz odznaczeń "Jary” - Michała
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^ b
S z a le w e k a ,  X vo to  L esik o w sk a  S t e f a n i a  -  ”2 n i l i a " ,  " J a s k ó ł k a "  
z dOBU S z e f l e r ,  u r .  2"! S w S ł o b n i e  k o ł o  T u o b o l i .  Ukończy
ł a  2 k l a s y  s z k o ły  w y d z ia ło w e j  w T u c h o l i .  K oo en d an tka  Wojskowej 
S łu ż b y  K o b ie t  AK *  K o ś c i e r z y n i e .  W 1944  w o d d z i a ł a  p a r t y z a n c 
k i e  " S z y s z k i "  p o r .  J  . S z a l e w s k i e g o . O r g a n iz o w a ła  w ysyłkę  b r o n i  
d la  powstańców w arszaw skich  z w ł a s z c z a  w o k r e s i e  początkowym 
i  końcow ya. ? c  a o j n i e  d z i a ł a c z k a  PCK i  ZBoWiD w S t a r o g a r d z i e  
Gd. Odznaczona s . i n .  Krzyżera F a r t y z a n c k i m .

, R o b o tn ic y  narodow ości  p o l s k i e j  cu krow ni r. P e l p l i n i e  o r g a n i z o 
w a l i  d la  w a l c z ą c e j  Warszawy p rz e z  Kampinos p r z e s y ł k i  z cukrem .
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wo, urząuzenići JLomun.ucacy.jne x wy w o r y  

a, obyczaje, zwyczaje, normy społeczne ^  

ące do zaspokojenia społecznych i kul

ał ogniska, kluby, teatry, czytelnie, 

rodzaje potrzeb: czytelnictwo, formy 

kontaktów, udział w przedstawieniach 

stosunek do dóbr kulturalnych; zainte- £

kultura jest wytworem społeczne/j//aktyw-|' 

ktować środowisko społeczne i kulturowej
y  ^

ojęciem srodowis'ke- społecafio-kulturowe. ^

O p c trtĄ  .X .
też typologią na rozróżnieniu cech £

Przyjęty jest w nifej podział skupisk t

W obrębie tych typów stosuje się dodat^

we, przyjmujące za podstawę liczbę <':>? e
r'

uwzględniające zróżnicowane cechy""^ a

\ i l i K
—  r— v V ̂
R. Soczyńskiego, op. cit* s .76-79 ' ; c
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