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Plichta Marta z d. Rolbiecka
Pseudonim "Bławatek"

1 Urodzona 25 stycznia 1917 r. w Trzebuniu pow. Kościerzyna,
Córka Maksymiliana Rolbieckie^o, rolnika i Idoniki z d.Gowin. 
Przysięgę składała przed Komendantką Wojskowej Służby Kobiet 
ob.Stefanią Lesikowską - pseud."Jaskółka" vs kwietniu 1943 r.

II Okres przedwojenny do 1.IX,1939 r.
1/ pracowała w rolnictwie u swego brata Bronisława Rolbieckiego.

III Okres okupacji do maja 1945 r.
1/ krawcowa, praca w rolnictwie, opieka nad trojgiem dzieci (sieroty 
po zmarłej siostrze), dokształcanie się u ob.Łabackiej iilarii - nau
czycielki; tajne nauczanie - Dunajki (leśniczówka).
2 i 3/ kwiecień 1943 r. w Trzebuniu, pow. Kościerzyna - Wojs owa 
Służb; Kobiet - komendantka Lesikowska Stefania ps."Jaskółka"
4/ własny pseudonim w/w "Bławatek". Przewożenie dokumentów, kolportaż 
tajnej pracy, dostarczanie żywności i odzieży dla członków w Konspi
racji i dla rodzin w obozach, ukrywanie rannych i komendanta Szalew- 
skiego Jan "Sobol", nie poszada odznaczeń, nie zweryfikowana z po
wodu trudności.
5/ nie aresztowana.
6/ działalność jak w punkcie 4. Organizowanie ta jnego nauczania 
prowadzonego przez ob. I.Iarię Łabacką naucz.

*IV Okres powojenny
1/ Praca w szkole podstawowej jako nauczycielka od roku 1946 - 1953. 
Organizowanie w c z ł sie swej pracy części artystycznych, śpiewa, 
przedstawienia teatralne, występy na uroczystości państwowe.

ycz^,4 /
ęiata wpływu^

V Dokumentacja 
1/ nie posiada.

9.^ /-/ Plichta Udarta
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Plichta Marta 
St,are Czaple
pow. Kartuzy.

Moja działalność w Konspiracji.

W czasie okupacji mieszkałam w Trzebunia,pow.Kościerzyna wojew. 
Pomorskie,u mojego brata wraz z siostrami: Marią obecnie TrzeMatow= 
ską zamieszkałą w Chojnicach, i Bronisławą zam. w Cżarnem.
Narodowości niemieckiej nie przyjęłyśmy. Wzywano nas dwukrotnie, 
przygotowani na najgorsze nie podpisałyśmy, W ukryciu u swego brata 
starałyśmy się pomagać cierpiącym rodakom. Ukrywałyśmy przez rok 
czasu ob. Kryzla Franciszka z Trzebuaiia,pow. Kościerzyna,który przy= 
jął trzecią grupą narodowości niemiemjfreej, aby ratować swoją starą 
i chorą matkę,ale w szeregi wroga nie chciał wstąpić,więc musiał się 
ukrywać.

Wysyłałyśmy również paczki żywnościowe do ?otulic z poczty Przymu= 
szewo. Jeździłam też do obozu w Potulicach i zawoziłam paczki żywno= 
ściowe,kobieta która przyjmowała od nas paczki jest mi nieznana.
Było to bardzo niebezpieczne,gdyż posiadałam tylko kartę "P", 
jednak dzięki losowi uchodziłam cało.
W tym samym czasie nawiązałam znajomość z obyw. Łabacką Marią 

nauczycielką (obecnie zamieszkałą w Słupsku, ul. Elektryczna 116. , 
która tajnie nauczała w Dunajkach (leśniczówka) u ob. Marszewskiego. 
Dokształcałam się sama ,a później organizowałam nabór do tajnego 
nauczania,wreszcie uczyłam sama młodsze dzieci,jak: troje po mojej 
zmarłej siostrze i inne-r

W roku 1943 nawiązałam kontakt z obyw. Lesikowską Stefanią pseud. 
"Jaskółka" żoną kpt.Stanisława Lesikowskiego,aresztowanago na poczat= 
ku 1944 r. i zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Sztuthofie.

Po przysiędze złożonej przed komendantką Lesikowską Stefanią 
należałam do Wojskowej Służby Kobiet pod pseudonimem "Bławatek",wtedy 
już w rozszerzonym zakresie,rozpoczęłam moją pracą konspiracyjną.
Z komendatką lesikowską Stefania i moją siostrą Marią przewoziłyśmy 
tajne dokumenty i prasę,donosiłyśmy wygłodniałym partyzantom żywnoIĆ 
i odzież.

W czerwcu 1944 r. komendant Szalewski Jan pseud. "Sobol" wraz z 
innymi,został okrążony przez wojska wroga i tam był ciężko ranny. 
Kęciński adjutant "Sobola",wyniósł rannego na ramionach na nasze pola, 
W tym samym czasie ukrywała się również nasza komendatka LesikAwska 
Stef. "Jaskółka" i razem pielęgnowałyśmy ciężko rannego ptfzez sześć 
tygodni w ukryciu na naszym polu. A dalsze trzy tygodnie, z powodu

st-u do I
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jesiennych chłodów ukrywaliśmy rannego na terenie naszych zabudowań, 
Gestapowcy śledzili i szukali rannego dwa razy,w tym czasie przepro= 
wadzano rewizje jednak bezskutecznie, bo gdy stukali w mieszkaniu,to 
ranny by^dkryty na polu,a następnym razem przeciwnie. Niebezpieczeń= 
atwo jakie wówczas przeżywaliśmy nie jestem w stanie opisać.
Później już pod kierownictwem komendatki Lesikowskiej opiekowałyśmy 

sie potajemnie obozem kobiet w Dziemianach,pow. Kościerzyna,warunki 
tamże były okropne. Więźniarki pracowały na polach. Ja wraz z siestrą 
gotowałyśmy dla nich obiady,i potajemnie wynosiły na poła. Więźniarki 
znały nas i wychodziły do nas po paczki z żywnością.
Dzięki naszemu bratu Bronisławowi Rolbieckiemu,i jego ofiarności 

mogliśmy i z kartą "P" wiele dopomódz naszym bracióm rodakom w niedoli, 
gdzie tylko zaszła potrzeba.
Polityką sie nie zajmowałyśmy,i w ogóle nie zdawałyśmy sobie o tym 

sprawy. Jedynym naszym celem było niszczyć wroga,i służyć Ojczyźnie.

13



/14



t

15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



&

$

_
34




