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ARCHIWUM yf
Prawa autorskie red.Bieleckiej zastrzeżone. Elżbiety Zawad.iej

* poz.---
Zofia Kac - pseudonim "Kwiat” dała wpłyvw_J£:yiH
ur. 1916 r. w Kościerzynie 
z domu_ Rekowska 
za mąż w 1945 r.

Cały czas mieszkałam w Kościerzynie, tu chodziłam do szkoły 
podstawowej, a gdy wybuchła wojna, byłam z rodzicami na gospodarstwie,
przy ul. Piechowskiego 18. Niemcy wyrzucili nas z gospodarstwa w 
październiku 59 r. Pół roku ukrywaliśmy się we wsi Lizaki u pp.
Lidków, a potem w 41 roku, zaczęłam pracę, w Unteroffiziervorschule, 
jako - kelnerka - podawałam do stołu. W tym czasie dwaj moi bracia 
ukrywali się - jedan - Franciszek został potem wywieziony do G.G., 
a drugo brat ukrywał się do końca wojny - /koło Wiela /, szukało go 
gestapo, bo gdy młócił na niemieckim gospodarstwie dla wojska pol
skiego - zbił i zniszczył portret Hitlera.
Ponieważ w tej Unteroffiziervorschule bardzo mi dokuczano za mówie
nie po polsku / nie znałam wtedy niemieckiego, dopiero zaczęłam się 
uczyć / - rzuciłam tę pracę i zaczęłam pracować na stacji kolei w 
Kościerzynie. - 2 początku bilety sprzedawałam itd., a potem jako 
telefonistka. Miałam III-cią grupę / eingeaeutsch /, zarabiałam 
wtedy nieźle i pomagałam rodzicom, którzy nie mieli z czego żyć. 
Rodzice mieli 12-cioro dzieci, ale miały już one swoje rodziny i 
nie były na tych terenach.

^Ka kolei poznałam Lucjana Szutę, który był w konspiracji, w ścisłym 
kontakcie z St. Lesikowskim - Lasem. Szuta był ok. 2 miesięcy wcze
śniej w organizacji ode mnie. Mnie zaufał szybko, bo jeż w maju 42 

\ j roku zaprzysiągł mnie do organizacji.
Pamiętam,jak wyprowadził nas za miasto - oprócz mnie jeszcze 5 męż
czyzn składało przysięgę m.in. Molin, Niklas, Laska - i uroczyście
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wciągnął do organizacji. Powiedział Szuta, że to oddział "Szyszek", 
do którego będę teraz należeć.
Byłam sama - mogłam więc więcej narażać się.
Pierwsza moja praca : postarać się o żywność, papierosy, naftę 
dla bunkrów w Bąku - były/tam 4 bunkry, koło kolei, w lewo, tam 
ok. 30 ludzi się ukrywało w oddz.Szyszek /. Potem najważniejsze 
było S podsłucn telefonów, o czym mówi policja niemiecka, jakie 
rozkazy idą z gestapo z Gdańska - z Gdańskiem było bowiem bez
pośrednie połączenie telefoniczne. Już mówiłam wtedy po nie
miecku i rozumiałam. Odtąd stale kontaktowałam się z Szutą i 
z Lesikowskim, którego poznałam - był malarzem na kolei. Szuta 
pracował w telegrafie, ja w telefonie, pokój w pokój. Najpierw 
zaczęliśmy produkować fałszywe dowodyYTl'i lll-grupyyosobiste - 
przeważnie III grupy. W Kreisleitung pracowała niej. Paszkę - 
Polka, która przed wojbą wyszła za fiiiemca - ona nam dostarczała 
blankiety dowodów z autentycznymi pieczątkami, podpis Kreislei- 
tera dorabialiśmy sami z Szutą. Doszłam do dużej wprawy, chyba 
ze 100 albo i więcej takich dowodów.udaliśmy Lasowi, Burantowi 
i innym.
Potem jeszcze śmielej zaczęliśmy postępować, Albo ja albo Szuta 
staraliśmy się o kwas solny, w drogerii u pani Mokwowej, przez 
znaj orną-nie pamiętam nazwiska, na imię miała Llaria, len kwas 
dawało się kolejarzom z organizacji / Kreft i drugi - nie pamię
tam nazwiska / oni polewali osie kwasem solnym, tak że taki 
pociąg dojeżdżał najdalej do Dziemian. Wiem, że chyba z kilka
naście lokomotyw stanęło na skutek tego sabotażu.
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Jako telefonistka podsłuchiwałam rozmowy - w 43 roku, chyba w 
kwietniu / lub w marcu / włączyłam się na rozmowę Gdańska tj. 
gestapo z Bahnschutzpolizei w Kościerzynie, że wyjeżdżają do 

VKościerzyny specjalnym pociągiem na obławę do. Bąka. Miałam słu
chawkę z guzikiem, słyszałam tę rozmowę, a nikt nie wiedział, że 
ktoś podsłuchuje. Dałam natychmiast o tym znad Szutowi - on za
łatwił, że ktoś powiadomił zaraz bunkry / ha rowerze cnyba. / 
Gdyfniemiecka obława przyjechała do Bąka, w bunkrach znaleźli 
tylko resztki papierosów i koce. Partyzanci przenieśli się potem 
w pobliże Wojtala / kawałek drogi od Bąka /.
Drugie ostrzeżenie : dostaliśmy / Szuta / tajny telegram, że tego 
a tego dnia zostaną do Brus podstawione puste wagony - to był 
telegram gestapo z Gdańska. Domyśleliśmy się, że chodzi o wywóz 
Polaków z Brus - było to gdzieś jesienią 43 roku. Po tym tele
gramie, tego samego dnma pojechałam do Brus, bo rano miały być 
te wagony. W Brusach ostrzegłam Tomińskiego - też na kolei pra
cował i też był w organizacji - i on już dalej podał ostrzeżenie. 
Rano, o 4 - tej zaczęła się nagonka, ale w mieszkaniach w Brusach 
zastała policja tylko starych lub chorych. Niemcy nigdy mnie nie 
podejrzewali.
Było jeszcze dużo takich podsłuchanych przeze mnie rozmów, o któ
rych informowałam Szutę. Wielu rzeczy dziś już nie pamiętam.
Miałam kontakt z Brusami i Cekcynem / k. 'fucholi /. W Cekcynie 
był Leon Hoppe -. on był też w organizacji / A.K. /. ja jemu dowio
złam 1 x baterię do radia, papierosy kilka razy dła bunkrów koło 
Ihicholi. / Hoppe sam nie palił. / Jeaen raz zawiozłam dla niego 
broń / browning / ktąrą ukrył brat mój, gdy był w wojsku polskim 
Tę broń zawiozłam gdzieś chyba w 44 roku. Ukryłam pistolet na

6



k

piersiach i w ten sposób przewiozłam.
Prowadziłam bardzo spokojne życie, nigdzie nie chodziłam, 
nikt mnie nie podejrzewał. Szuta * sypnięty " przez Buranta, 
którego zabrała policja - nigdy mnie ani nikogo nie wydał. 
Pomagałam też żywnością — dawałam Szucie, a on dawał z kolei 
Lesikowskim, Żywność zdobywałam od niejakiego Szalkę z Głodowa 
koło Skarszew - była to słonina i mięso lub mąka.
Kontaktowałam się też z Janrm Kertasem - Kortas był też w kon
spiracji, pracował na kolei w Bąku, rozmawiałam z nim telefd*- 
nicznie lub gdy byłam w Bąku - jeździłam tam też po grzyby.
Aż do wyzwolenia pracowałam na kolei - nikt mnie nie wydał.
Po wojnie w 45 roku wyszłam za mąż za Franciszka Kaca, pracuję 
w sklepie G S ., mąż jest na rencie, rodzina moja wróciła na gospo
darstwo. Mam 6-cioro dzieci, 1 - córka jest zamężna - syn wrócił 
z wojska, pozostałe dzieci uczą się. Wychowałam też sierotę 
z Domu Dziecka - dziewczynkę - wyszła teraz za mąż.
Dostałam Odznakę Grunwaldzką w 1964 r. za moją działalność 
w ruchu oporu.

i

Kościerzyna. 25.7.67 r
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