
1



••

SPIS Z A W A R T O Ś C I  r  . w. [ m  .
TECZKI .  

% i s k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &  $ ■

I./1. Relacja jt. 5  5 /1~?
I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora A /I

“1./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora -—
Br

"II. Materiały uzupełniające relację —

III./l. Materiały dotyczące rodziny relatora _-

III./2. Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. —

1II./3. Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji ( 1939-1945) —

III./4. Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 — •

III./5. Inne

IV. Korespondencja

..........................I

V. Nazwiskowe karty informacyjne k .   
VL Fotografie *

2



3



r4



5



6



7



8



8/Pom.

Urodziłam się 21.5.07 r. w Węaiorach pow.Kartuzy.
Rodzice: Leon i Marta z d.Majkowska. Ojciec był robotnikiem.

Po ukończeniu liceum w Kościerzynie pracowałam przez 3 lata 
jako nauczycielka w pow.Wejherowskim, a potem jako pracownik 
umysłowy w Zakł.Ubezpieczeń Społecznych najpierw w Kościerzynie, 
a po reorganizacji od 32 r. w Tczewie do wybuchu wojny IX/39 ar.

Od 40 r. kontynuowałam pracę w tej samej instytucji /Kran- 
kenkaase/. £ie podpisywałam Żadnej Volkslisty i z jej praw nie 
korzystałam, więc z poborów potrącano mi podatek jako PolMki.

ii 42 r. kpt.rez.Jan Szalewski, b.dowódca partyzantki z ra
mienia “Gryfu Pomorskiego" - zwerbował siostrę moją Agnieszki 

v zam.iiagórską i mnie do czynnej służby w tajnej organizacji dzia
łającej na terenie środkowego Pomorza pow.Chojnice i Kościerzyna - 
Związek Walki Zbrojnej o iśiepodległośó i Demokrację.

Pośrednim naszym przełożonym był Stanisław Łesikowski, pseud. 
"Las*, zamordowany w Stutthofie w 44 r., zaś bezpośrednim był 
w.wym. Jan Szalewski, pseud.^Sobol'1.
\/ Siostra moja Agnieszka, pseud. pracowała przed wojną
w Zarządzie Gminy Kościerzyna Was, gdzie na krótko przed wojną 
zatrudniony był jako sekretarz Jan Szalewski - a w czasie okupacji 
pracowała w Landratsaeicie - starostwie, w dziale aprowizacji.
Jej praca w konspiraoji polegała na dostarczaniu kartek żywnościo
wych oraz na zakupie żywności dla partyzantów i ukrywających się. 
tfle skąpiła tych kartek, ile tylko było możliwe. Polakom.

Zadania nasze nie polegały na nadzwyczajnych wyczynach. 
Pseudonim mój Mimoza", a praca: dostarczanie partyzantom i ukry
wającym się

1/ lekarstw i środków opatrunkowych 
2/ dokumentów osobistych.

Lekarstwa i środki opatrunkowe pobierałam z miejscowej apteki, 
gdzie pracowała polska aptekarka.
formularzy dowodów osobistych: granatowe gr.II Volkadeutsche, 
zielone gr.III Bingedeiitsche - dostarczyła mi znajoma - dziś już 
nie żyjąca - pracownica Starostwa, 4 a moją prośbę sporządziła 
mi również wyciąg z rejestru dowodów osobistych mężczyzn przeważ
nie młodych. Otrzymując od dowództwa fotografie partyzanta lub9
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osoby ukrywającej się, nakleiłam fotografię, spisywałam z wykazu 
aa nowy dowód wszystkie dane /prawdziwe/ dopasowując daty urodze
nia mniej więoej do wieku osoby na fotografii. Dowód miał więo 
pozór prawdziwego z wyjątkiem fotografii i w razie sprawdzania 
figurowawało takie nazwisko. Wypisywałam te dowody na maszynie w 
miejscu pracy, poza godzinami służb. Odbierał je następnie, jak 
również form.in blanco sam "Sobol" lub łącznik. Natomiast potrzeb
ne dla dowództwa paszporty zagranicę /Passierscheine/ musiałam 
zdobywać sama. Po uprzednim wywiedzeniu się, gdzie Hiemcy je prze
chowują i nr.pokoju - poszłam po południu do Landsatsamte - nikogo 
nie spotkałam - otworzyłam biurko i zabrałam. Zauważono jednak 
brak tych druków ścisłego zarachowania i zamknięto je w żelaznej 
szafie.

Zdarzyło się w Lipuszu, daty nie pamiętam, że przy kontroli 
dowodów osobistych doszło do szarpaniny i zabito gestapowca, któ
ry w zaciśniętej ręce zatrzyiiał dokument fałszywy, a i inne wpad
ki ściągnęły do Kościerzyny Xoaisję Gestapo z Gdańska, która miała 
wykryd ‘'źródło** pochodzenia fałszywych dowodów ewtl. markę maszy
ny biurowej na której pisane były dowody, aie udało im się jednak 
nio. Poza tym wszelkie wiadomości o posunięciach Niemców, zamie
rzonych obławach lub aresztowaniach, czy ostrzeżenie, sygnalizowa
łyśmy przez łączników dowództwu kilkakrotnie. Odbierałyśmy różne 
polecenia osobiście w miejscach umówionych w lesie. Poznałam przy 
takiej okazji prawdziwy bunkier.

Mieszkanie rodziców było często miejscem noolegowym i zbornym 
łąozników, partyzantów, ukrywającyoh się, a częstym gościem był 
••Sobol".

T powodu zdrady konspiraoyjnej zaczęły się aresztowania. Po
szukiwano głównie "Sobola". Najpierw wezwano do gestapo na przesłu
chanie siostrę, która odważnie zaprzeczyła i wyparła się wszelkich 
znajomości i zwolniono ją.

Później, gdy już parę osób aresztowano * Kościerzyny dnia
2.V.44 r. za02ano i mnie w czasie pracy do Gestapo. W między ozasia 
przeprowadziło gestapo rewizję w domu u rodziców. Przetrząśnięto 
całe mieszkanie, przyczym spalono parę książek i zginęły niektóre 
dokumenty. Czego szukano - nie powiedzieli.

Po nie udanym przesłuchaniu: pytano mnie o organizację, pseudo
nimy, dowództwo, "Sębola" itd. - wywieziono mnie popołudniu razem 
z Ob.Świątkiem /w kajdankach/*do więzienia w Gdańsku. Następnego 
dnia po przesłuchaniu w gestapo 1 konfrontacji z innym więźniem - 
wywieziono mnie z całą grupą do obozu w Stutthofie, gdzie przeby-10
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walam dc końca stycznia 45 r., do ewakuacji obozu do Lęborka.
Mój ar.obozowy 344Ł07.

W drodze, mniej więcej koło granioy pow.Tczewa, wprowadzono 
nasz transport do baraku po żydówkach na nocleg. Podłoga ta było 
jedno błoto. Opodal był drugi barak z kamiennymi umywalniami i 
małe pomieszczenie na prysznio. Któraś kol. z mojej piątki /szere
gi były formowane w piątki/ uprosiła stróży czy dozorcę o przeno
cowanie nas w tej czystej i ciepłej izbie. W nocy nadszedł drugi 
transport Warszawianek, który ulokowano właśnie w tym baraku.
Bano Niemcy nie mogli się doliozyó naszego transportu. Mimo po
szukiwań, wypytywań, chwilami byli blisko nas, nie dostali nas 
1 transport musiał iśd bez 1 piątki dalej. Później przy nadarzają
cej się okazji nasza piątka po kolei uciekała do Tczewa i do domu 
mimo okaleczonych i popuchniętyoh nóg w żołnierskich butach i 
różnych przygód. Potem jednak musiałam uchodzić do krewnych w po
wiecie kartuskim z obawy przed Niemcami.

W marcu, po wyzwoleniu, wróciłam już do domu.

/-/ Helena Sohuttenberg
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Kościerzyna,dnia 1 grudnia 1948r. 

D O K U M E N T  Z A S T Ę P C Z Y .
U ,Dokument niniejszy wystawia się dla ob. S^utenberg Heleny córki Leona

byłego uczestnika walki zbrojnej o Niepodległość z niemcami w szeregach 
Tajnej Organizacji’Wojsk. Gryf Pomorski i P.Z.P. które działały na 
terenie środkowego Pomorza pod dowództwem kpt.rez. Szalewskiego Jana.
Ja niżej podpisany kpt. rez. Szalewski Jan urodź.dnia £1 maja 1914r. 
syn Józefa i Franciszki, b.dowódca partyzantki z ramienia Gryfu 
Pomorskiego następnie P.Z.P. na terenie środkowego Pomorza,na co 
posiadam dokument fceg# nr. 1388 wystawiona dnia 15.6.19^7r. przez 
Zarząd Woj. Zw.Uczest.Walki Zbr. o Niep. i D. w Gdańsku oraz nominacje 
i upoważnienie b.dowodctwa Armii Krajowej wystawiona dnia 11.11.1944r. 
L.dz.738/273 PJ ostrzeżony z kodeksu karnego art.140 o skutkach 
karnych fałszywego zeznania zgodnie zaświadczam i biorę na siebie 
pełną odpowiedzialność że:

1/ ob.Szutenberg Helena ps.Mimoza brała aktywny udział w działaniach 
konspiracyjnych i partyzanckich przeciw niemcom od 1942r.do chwili 
aresztowania tj.do 24.4.1944r. w szeregach Gryfu Pomorskiego i P.Z.P. 
na terenie powiatu kościerskiego i chojnickiego pracując w łączności 
konspiracyjnej,wywiadzie i dostarczaniu dokumentów osobistych party
zantom i ukrywającym.

2/ Wyżej wymieniona ob.Szutenberg Helena przez całą okupację z praw 
i grup uprzywilejowanych nie korzystała i żadnej listy nar.nie pod
pisała.

3/ Z powodu zdrady konspiracyjnej przez aresztowanie członków organiza
cji została ob.Szutenberg Helena aresztowana dnia 24.4.1944r. i osa
dzona w obozie koncentr.Stuthof, gdzie przebywała aż do chwili 
wyzwolenia.Do czasu aresztowania pomimo kilkakrotnych nalegań ze 
strony władz niemieckich i gróźb nie podpisała żadnej listy narodo
wościowej i była przykładem i oddziaływała swoim patriotyzmem na 
otoczenie. Za prace konspiracyjne została przez ob.Prezydenta 
odznaczona medalem Zwycięstwa i Wolności.

i Marty pseudomin Mimoza zamieszkała obecnie w Kościerzynie N.Osiedle

/-/Szalewski Jan
Własnoręczność podpisu ob.Szalewskiego Jana stwierdzam.

/-/ Łukowicz - Prezes

ień i obozów Koncentr.Okręg Gdański Koło Kościerzyna
fla zgodność^
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