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Niżej podpisom Helena i^arohewioz z domu Klaman urodzona 

2 l .III.1 j21  r . w Konarzynach po w. koacijrsJdL w sprawie udziału 

mego w ocldiiiaiacii partyzanckich oiwiadczam oo następuj es

Wojna zastała mnie na gospodarstwie rolno - rybackim w 

Konarzynach. najstarszy brat Bolesław mobilizowany jako pod

oficer rezerwy poległ we wrześniu 1939 r . w obronie warszawy 

i  szczotki Jego zostały złocone na Jmentarzu Wojskowym na Po

wązkach. Reszt.; rodziny, a było nas 7 sióstr, pozostałyoh 

dwóch młodszych braci i  rodziców demcy wywłaszczyli z gospo

darstwa i wysiedlili. Bo ucieczce saadeszkaliśmy w domu ro

botniczym w leśniczówce Konarzyny. WitfkszoSć członków rodziny 

została przekazana przez Arbeitskamt do pracy w leaie. Inie

znajomy leiniczy, pracujący w leśniczówce Drzewiny przyjął za
/

zezwoleniem urz.du pracy jako pomoc domowy,

W roku 1942 rodzina nasza miedzy innymi i ja nawiązaliśmy 

kontakt z pierwszymi partyzantami m. innymi Józefem, Alfonsem 

i Bolesławem Grzonk.Łg którzy ścigani byli przez Niemców. 

Dostarczali jmy im głównie żywność i informacje. Ojciec z za

wodu rybak bardzo czysto odławiał u Miemoów ryby miedzy inny

mi na naszym własnym jeziorze i  stawach karpiowych i z tej 

też racji mieiiimy dosyć ryb a za nie m^k^ i  inną żywność,

W roku 1943 podeszła do nas inna grupa partyzantów miedzy in

nymi obecny mój mąż Aaziiaierz iarohewioz, obecny szwagier 

Stefan Zygmakski, Franciszek Kami oski, łady sław łoi tek, 

Ambroży ^asiowski, K w ci oski, Kulas z córką, którym spalono v 

gospodarstwo w Wąglikowicaah, Antoni demczyk i  inni. 

Wybudowali sobie około 1 km od nas bunider. Byłam ich ł,cz- 

niczk.t i  kontaktowałam sij a Jakubem Kortasem oraz Neumazmem 

dyżurmyni ruchu na stacji kolejowej Bąk* również zaprzysię

żonymi członkami "Gryfu Pomorskiego", którzy dostarczali do4
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bunkra obawie niemieckie prze chwyty wane z przesyłek, papie

rosy, naft^ do "prymusów" na których gotowano i  inne rzeczy* 

iyśmy z siostrami dostarczali czysty bielizny i  chleb. Nieraz 

w bunkrze znajdowało a itf- 17 osób*

Do ważniejszych przeżyć,które utkwiły mi w pamięci należą*

- Gdy np* jednej nocy nad ranem przybiegł Jakub Kortas dyżur

ny ruchu i polecił ml szybko przejść do bunkra i  powiadomić 

całą załóg?, że za godzin., dwie bidzie obława, bo na stacji 

kolejowej Bąk wyładowano cały transport wojska i  szkoły poli

cyjnej z Pelplina, lii® mogłam wtedy tchu złapać ia  na czas 

powiadomiłam bunkier, który został szybko zamaskowany a wszys

cy wycofali slj jeszcze przed świtem do drugiej wsi Bartoszy - 

las, do gospodarstwa rolnika Świtały i  tam przeczekali podad 

tydzied* U Świtały nie było podejrzenia, bo jego gospodarstwo 

rolne położone było o 100 metrów od gospodarstwa Niemca. Obła

wa trwała trzy dni i dodatkowe siły przybyły do lasu od stro

ny Starej Li a zewy* Idący w biały dzień lei na drogą mój ojciec 

zatrzymany przez Niemców musiał kilka godzin spędzić w po

zycji leżącej*

- Innym przykładem odwagi ojoa mego było zdarzenie, kiedy do 

jednej izby (którą posiadaliśmy weszło dwóch "wiszących* po

licjantów* Przebywająoy w niej obecny Jan S Zalewski 

ze Starogardu "Sobol" wskoczył pod łóżko i z zapartym tchem 

i z rewolwerem w r;ku wytrzymał przez 20 min rozmowy, którą 

spokojnie z nimi prowadził mój ojcieo*

- Po przeniesieniu leśniczego anusza Prabuckiego z Drzewin

w głąb Niemiec m uwagi na rozwijanie sij ruchu partyzanckiego 

J  pozostałyśmy obie z -.anką jStflfcfekpk-i zwaną "Szefulą" i jej

dwojgiem dziećmi* &  dwie leśniczówki przysłano Niemca Langa, 

który wykrył desant aliancki* lang strasznie tropił partyzan

tów. Niezależnie od tego, gdy wyjechał na urlop a zbliżała ai? 

zima zdecydowała si -j sianka na to, by partyzanci wybudowali 

bunkier pod stodołą* Wejście było z afammikat drzewnika i fatta* 

t tfdy podawaliśmy im jedzenie. W bunkrze znajdowały a±j stale5
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4-5 osób. i&aai.taa wieczór wigilijny 1944 r* ukoło 3 ty god- 

7 n# przebywał a naai oficer AS a %6§0ezczy Jarecki pseudonim 

" iotaan% łianka r̂a bucka ca sto ubezpieczała go w czasie oar- 

szu. włajnie w ten wieczór wigilijny razea z party zanteuai 

wykorzystuj iC dłuższ * nieobecność ieaca palili kjy w bunkrze 

malutką choink, i dzielili śay oi. opłatkiem* % li  również 

kolejarze a 1 Jka# którzy przyjechali roweratai* araz a drew- 

nlka doszły podejrzane szmery i głosy* wi ocłan* popatrzył: wów

czas na wszystkich jako id £ało nade* Ale okazano s i ., Ze to 

tej cl owa niewtajemniczona szukała niepoprawnej anki - *Sze- 

tuli" a znajduj ,e w drewniłu rowery w/rzuoiła kilka przykrych 

słów, Oi^żko było alf nam tłuiaaoayó te idowej ale jakoś- posz

ło* **

Ponieważ bunkier pod stodoły wydawał a ivs niepewny posaog- 

łykjy wykopać drugi w oborze* uej jcie oiak pod kurnikiea, gdzie 

a&odowały ai dwie owieczki* -Utaj id^c doić krowy czy nios ąc te 

kam ; dla kur i  wieprzka łatwiej było donieji jedzenie a z 

drugich drzwi od gnojownika łatwiej uciekać do lasu* len przet* 

rwał do trzeciego dnia przed wyzwoleniem* .>ył pełen aaunioji, 

broni, bielizny i  odzieży z transportów niemieckich* Odkryła 

go arsala frontowa ale nie było już nas w leśniczówce ani par

tyzantów* łydzie i przedtem /.ieacy nakazali ewakuacjo* Lyło 

też bardzo niebezpiecznie* Ale ^zefula " sprytna pocz stowa- 

ła i  poprosiła by mogła zabrać doby tuk* o iwiadoaęyła, ze pouo- 

gi* jej robotnicy lejni* Jhc 4c niecąc sc partyzanci w i ród m sy 

wojska, które obiadowało wyprowadzili bydło i  szcz.Śliwie 

uszli* Do leiniczówki wrócili ̂  po ucieczce deuoów* Zaato- 

li-iiąy bunkier odkryty i  opróżniony laagasyn oraz w aieaakaniu 

postrzelane portrety i  zdjęcia rodzinne p* PrabucidLch*

2o powrocie z gł.bi ieaiec p* r̂abucki udał jodyn * pretensją 

że przenie jli Jay do bunkra jego bardzo cerux. broi i lornetki 

ukryte pod podłogą i one stały si| łupea liomoów* l^leko jed

nak z niai nie uszli i nu pewno porzucili o kilkadziesiąt kilo

metrów dalej. 6
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Do bardzo groźnych i  niebezpiecznych a jak sij okazało 

potem przyjemnych i pożytecznych należało nasze spotkanie z 

desantem radzieckim, i#ły świeta Gwiazdkowe 1944 r , Ubezpie

czałam "swoich" przechodząc laoem z leśniczówki '‘Drzewiny" do 

domu, I naraz silny głos z podwórza woła po niemiecku "halt".

Pies mocno ujadał, i^rsypuszczałam, że w podwórzu i  domu są 

Niemcy, Chłopcy nie wychodzili z lasu, Bi ujadanie psa wycho

dzi z mieszkania brat i podbiega do trzymającego wartj tłuma

cząc* by nie strzelał, "że idą swoi". Po minutach namysłu swoi 

odważyli MXj wejść pozostawiąjąo też ubezpieczenie, wW miesz

kaniu trzech ludzi w "pufajkaah" z bronią radziecką. Jeden PolBt/r 

Jaglełko po w, Suwałki, Dowódca lesfcfenat "Piotr",

komisarz i, as za, a na obstawie Waisffco, z pochodzenia*, Rosjanin, 

Sybirozyk i  Ukrainiec, Wystartowali z Kowna w wigilią, W uciecz 

ce przed obławą niemiecką pogubili koauchy w okolicy Jzamej-

wody i  dwóch kolegów, Zawierayliśmy im i  pozostali do ko loa z a
i

nami, "Szefula” rozkazała zabi<£ jałowicy, Zastrzelono |ą z ich 

karabinu z tłumikiem, Jje&tnant "Piotr" cijżko przeżywał ostat

nie dni, upuchni .ty zupełnie od reumatyzmu nie mógł si^ ru

sza 4 i leżał w nowym specjalnym bunkrze. Donosiliśmy mu tylko 

wiadomości, 7 marca 1945 roku około godz, 10°° wyszliśmy bez 

niego naprzeciw Armii Czerwonej a za kilka godzin przewieźliś

my wozem do naszegp mieszkania. Prawie przez tydzied przeby

wał jeszcze u nas aż Wanto* i  daaza odwie .li go aulo szpitala,

PO wielu latach jednak jedno parni „.tam i  zdaj^ sobie sprawę, że 

wszyscy czuUśmy to samo,iż śmierć była nam wszystkim bardzo 

bliska, Zwłaszcza po odkryciu pierwszego bunkra, o którym nie 

wspomniałam i który na czas został opuszczony, .'chronieniem je

go załogi stała si d> właśnie leśniczówka " Drzewiny" , Ale od tego 

dnia iliemcy w okolicy zdwoili czujność i może jeszcze tydzień, 

dwa a byliby natrafili na trop, I wtedy podejrzany^Ś^nie dam  

rowaliby życia dziecku w kołysce jak to miało miejsce nieopodal 

w Bąku w rodzinie Wąsów, Mieliśmy szczęście przetrwać chociaż 

nie ma tutaj rodziny .by nie złożyła ofiary, I na pomieć 7



zbrodniarzom ŁdtlorowsicLm^praabacayć nie raożeuy.

Coioiarayna, dnia 25*V III, 1967 r*

Helem .jarcbey.aca "K^paam"
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