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Skrócona relacja z przeżytych lat.

/
Urodziłem się w 1919 roku w Nowym-Wiecu pow: Kościerzyna tusz przy granicy 
dawniejsze Wolne miasto Gdańsk dawniej'sza wylęgarnia nazistów Vkolumny 
najbardziej* zagożałych hitlerowców. '/
Oj‘ciec Emanuel powstaniec Górno-Sląski uczestnik plebiscytu Górno-Sląskiego 
matka Rozalja z rodziny Kreft znanej' na pomorzu. /
Cboje rodzice o wielkim sercu patry jo tycznym wychowali swoje dzieci w duchu 
miłości do Boga i Ojczyzny.
Ojciec jako powstaniec uczestnik plebyscytu Góro-Sląskiego umiał-przelać żar 
miłości do Boga i Ojczyzny.
To była główna przyczyna nie ugęta postawy wobec wroga Niemca, a szczególnie 
przeciwko tak zwanej* V kolumny.
Toteż będąc w średniej" ,azkole w Gdyni-Orłowie uczęstniczyłem podxacM&¥&łcs$¥em 
jśMkierunkiem szkoły <w Nowym-Wiecu Kapitan rezerwy pan Bielank w utrudnieniu 
Ot wających się zebraniach anty polskich,przez V kolumnę.
Z chwilą wybuchu-wojny znalazłem się na liście straceń.
Nieliczni ęię uratowali bo nie wrócili z działań wojennych do domu*
Roztrzelanych zostało dużo moich kolfegów tak jak bracia Telmerowscy z Szatarp 
Flisikowsc.y z Gózów Kędziora z Nowego-Iieca i dużo innych leżą na wspólnym 
cmentarzu wśród polskich partyzantów i polskiej inteligencji na nowo 
wyświęconym cmętażu w Nowym-Więcu.
Przez cały okres wojny sprzyj'ało mie szczęście.
Nie wróciłem do domu z działań wojennych z pod Swiecia,ukrywałem się ,a 
później w listopadzie w 1939 dołączyłem w Kutnie do transportu wysiedlęców 
do Generalnej Guberni pomorzaków.
Znalazłem się w okolicach Siedlce woj Lublin.
Wiatach 1942 wstąpiłem do partyzantki w miejscowości Kornica Nowa w pobliżu 
Łos-lCo W latach 1941-1942 dwukrotnie zostaję przymuszony do podpisu listy 
ajngiedojcz prócz częstych namawiań miejscowych politycznych Niemców w Wisinie, 
pierwszy raz w Liniewie pow: Kościerzyna ,a drugi raz w Nowej-Karczmie pr.,y 
współudziale samego Forstera i Lantrata Modrowa z Kościerzyny.
W organizacji ruch oporu zostałem skierowany ns pomorze jako łącznik, 
pracuję jako parobek w Liniewie,W ponownej podróży zimą w 1942 do G.G. zostaję 
aresztowany w Pomiechówku przywieziony przez Gestapo do Giechanowa.
Siedzę w obozie Gosęcinie i buduję drogę bitą do Warszawy.
Przywieziony przez policję niemiecką do gestapo w Gdańsku,przyjeżdza.ten sam 

'niemiec u którego pracowałem,po kilku miesiącach dostaję się do Kościerzyny » 
i pracuję u niemca w masarni pani Hofman.
Skąd w nocy z 11 tego czerwca na 12tego 1943 zostaję aresztowany przez Gestapo 
jeden z 2(?ciu zakładników za zastrzelenie gestapowca pod Lipuszem.
W piekle tortur czę^ó 4o^p1aozlf w ̂ Potlificacru
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Po odzyskaniu wolności przenoszę się do Gdańska dzięki tajnej Organizacji 'AJ 
wojskowej Gryf Pomorski nadal hs433. współpracuję w konspiracji do końca 
wojny dostarczając do lasu żywność w postaci mięsa.
Szczęśliwas przeżycie wojny zawdzięczam Matce Bożej*
Uczęstniczę przy wykopywaniu patryjotćw polskich w Nowym-Wiecu w. miesiącu 

maju 1945 roztrzelanych w jesieni 1939 roku w tym samym roku otwieram pierw
szą masarnie w Miastku..

>• w

W P«R„L« represje zaczęły się z chwilą odmówienia wstąpienia do parti.
Wielkanoc 1946 siedzę w U.B.
W 1949 muszę z Miastka uciekać do Koszalina tutaj nawiązuje ponowie kontakt 

V z Szalewskim z byłym moim dowótcą z A*K» Lr.Szalewski zamieszkuje w Słupsku 
przy mojej pomocy otrzymuje mieszkanie.Represje nasilały się do tego stopnia, 
że siedmiokrotnie zmieniałem profil rzemiosła„Szukano różne powody do pozbawieni 

mie wolności, sztucznie oskarżenia ,w sumie odsiedziałem prawie pięć lat z trzech 
» Pan mecenas De Virion były" mój obrońca,a obecnie jest ambasadorem w Angli, 

tak powiedział mie jak wrócił z rozprawy Sądu Wojewódzkiego więzieniu,cytuje 
na pana jest nastawienie. Po miesięcznym pobycie w szpitalu w Gdańsku trudno 
mi się jest skupić i pamiętać dlatego za niewłaściwe wyrazy bardzo przepraszam. 
Pragnę wyrazić swoje przemyślenię przyczyna represji którą stosowano do mie, 
że nigdy nie umiałem przej^ć /oBokzłS^a prawo nie znajdujące oparcia w sile 
zostaje odrzucone, ale siła bez prawa to nieżąd i swawola .

Wdzięcznym Staropolskiin pozdrowieniem
*

ftdl \L\ ;

' ł s  -52.§

Kostka Władysław
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D O K U M E N T Z A S T Ę P C Z Y

Ja niżej podpisany Dr Kapitan rezerwy Jan Saalewaki 
były Komendant Oddziału partyzanckiego "Szyszki* /T.O.W. Gryf 
Pomorski i A.K./ obecnie zamieszkały w Starogardzie Gdańskim 
ul. Rybickiego 3, oświadczam co następuje:
Ob. Władysław Kostka zamieszkały w Koszalinie ul. Armii Czer
wonej 88 jest mi osobiście znany od wiosny 1942 r. do końca 
czerwca 1943 r4 to jest do czasu osadzenia go w siedzibie Ges
tapo w Kościerzynie, a następnie w Gdańsku był żołnierzem kon
spiracji i partyzantem mego Oddziału.

Jako czeladnik masarski z narażeniem życia dostarczał 
do mego Oddziału żywność w postaci mięsa i wędlin, jednocześ
nie był agentem - łącznikiem przekazując zdekonspirowanych ludzi 
do mego Oddziału.

Po likwidacji komendanta S.S. policji hitlerowskiej 
w Lipuszu jako jeden z 25 - ciu zakładników i Polak, ktdry mi
mo tortur, gróźb i szykan nie podpisał yolkslisty został aresz
towany przez Gestapo w Gdańsku gdzie przebywał około półtora 
miesiąca. Po zwolnieniu zakładników z wielką ostrożnością nadal 
zemną współpracował do chwili wyzwolenia.-

Autentyczność podpisu s t w i e r d z a m : ^
Starogard Gd.Unia 24/17. ~ J

________________ V  dr Jan Szalewski/-/"Pr.Jasiński -afkTetarz
/V Z.MZ.KU V*
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