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I. Materiały dokumentacyjne

1/1 -  relacja właściwa

I/2 -  dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relatora 

I/3 -  inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

II. Materiały uzupełnieniające relację —

III. Inne materiały (zebrane przez „relatora”):

111/1- dot. rodziny relatora

III/2 -  dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r.

III/3 -  dot. ogólnie okresu okupacji (1939 -1945) -—  

III/4 -  dot. ogólnie okresu po 1945 r. —

III/5 -  inne... __

IV. Korespondencja l/

V. Wypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne”} {_/

VI. Fotografie *—
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Dróg.* i Kochana Blu - juist Twój ®trzymałar. - dziękuję.

Jestem w stałej k®i'esp®ndenc ji z synem i syn®wą Kelio Bardz® rozpaczali 
p® nagłej śmierci iteli - wróciła z sanatorium, zaprosiła rodzinę na ®oiad 
i umarła po telefonie. Oh®r®wała na serce przez dłuższy czas - r®zmawwiałai 
z nia b.częst® telefonicznie , narzekała na serce i ©statui* oyły DÓie nie 
d® zniesienia. Zmarła 10V II.79  we Ar®cławiu. Prawie nikt nie- oył na pogrze
bie - synowa była tym zjawiskiem zaskoczona, miała tylu przy ja cidł* Keia. 
oyła znana we Wrocławiu - ma początku swojej kariery. PZPR Dyła Dyrekirem 
"Liczy /wrocławski Jantar/, potem dyrektorem handlowy* Sajwiększe
go Domu Towa.roweg# a ostatni* przea emeryturą była Dyrektorem Personalnym 
Kadr w PKS województwa wrocławskiego0 była wielką działaczka partyjną,bo 
jak mi mówiła jest członkiem partii ideowym® Miałam ao Wiej trochę pretems 
że nawet w pewnym ekresie taiła iż była zawodową instruktorka PwK - potem 
zresztą z tego powodu miała ogromne przykrości partyjme i musiała się 
ujawnióo był także jakiś zatarg z panią Komendantką - w/g relacji neli 
podczas jej pobytu w warszawie podobno obie panie nie spotkały się , gayż 
p.Komendantka nie chciała Jej widzieć . Niewiem o co chodziło, przypuszcza) 
iż właśnie o to "ta je nie” .Ale niech Jej ziemia będzie lekka, dużo przeżyła 
Mąż jej, ojciec jej syna /kapitana/ przea jego urodzeniem porzucił hele 
-pozostawił swą matkę - alkoholiczkę i nigay o swą rodzime nie troszczył si 
cierpiała i sama zaczęła "popijać" - byłam przestraszona jak się zjaużła 
na Wybrzeżu i codziennie chciała pić<>

Nie mam o nic pretensji, d o  t o  wina różnych-układów; rodzinnych, partyj
nych, uczuciowych itp0 Podaję Ci adres s y n a ,  przypuszczam iż pomoże Ci 
w" ze oraniu dokumentów - o n  oędzie najlepiej znał jej życiorys 
kpt.Marek Gontkiewica ul.snycerska 7/8 5^-o26 Wrocław. Maja się  przenieść 
chyba na ten stary adres, gdyż pozostał dom kupiony przez Kelę aa Kasprowi 
cza 7 0  - ■nak zrozumiałam.

Zdaje się, że nie wiesz iż przed rokiem wyszła książka; autorami jg j 
sa płk dypl.Wacław Tym i dr, Andrzej tfzepniewski -wyd Morskie - He la c ją 
uczestników Ooreny wyprze ża 1 9 3 9  I tom, a dr\igi ma wyjść w I 9 8 I  roku 
Oksywie-tom 11-gi. »V tym I-szym tomie są relacje kpt synowca ® nas, heli 
i moja/z listu do płk.Tyma/. Jeśli nie masz tej publikacji to napisz oez- 
pośrednio d® wydawnictwa wiorskiego - myślę, że przeszła Tooie- pisał także 
• Oor®nie wybrzeża Stanisław Strumph-WmjtkiewicS/Alarn dla Miasta Gdyni” 
wydawnictw® MON - też tam miło wsp®mina •  nas0 Od czasu ukazuja 3 ię wmiej- 
c®ATej prasie wzmianki •  naszej Organizacji i Koebietach. Umarło już sforo 
męzczyzn i kooiet z Obrony wybrzeża, nie mówiąc ® tym, że egłyn one młoas: 
oo nas.Nekrologi codziennie poaają znające nazwiska, więc chyoa i nas już 
porao śmierć ma do ora pamięć, jest chuda, łapówek nie oierze, więc nacewn®
0 nikim nie zapomni, czasem daje "lu z” i prolongatę.

szukałam w ewidencji główniej i była acln®tacja, że wyjechała z wybreeża 
Marek mi wsp®minał, że ci®tki g®sp®darują w rtajsku, które z nich niewaem . 
Otrzymałam śliczna fotografię wnuczki Keli-Patrycji, ma 6 latek i jest ao 
Heli b.poueona.

Niewiem czy wiesz o tym, że z Helą i o^efą widuchowska widywałam siv 
po wysiedleniu z Gdyni. Tamże spotkałam naszego"opiekuna” - b.kwatermis trz# 
Oddziałów Ochotniczych Obrony wybrzeża Ludwika Synowca, K t ó r y  z miejsca 
zaczął działać i nas wciągnął - oył okres kiedy uez przerwy/ co tydzień/ 
oył w hajsku, a potem już oyły kontakty przez pana Marcelego Łuszczkiwwiczi 
nył maszynista pociągu Oświęcim-Ktaków. Byłam związana oardzo z komórkę 
kpt.Synowca, punkt nasz mieścił się przy ulicy szpitaimej 1 w Krakowie, 
gdzie p .synowiec/krakowianin/ założył s te lep komisowy z dziełami sztuki.
Była to prawie fikcja, niektóre oorazy o y ł y  dekoracją, a tylko niektóre ao 
s p r z e d a ż y .  Co tam się nie działo, to oył główny punkt przerzutów ma żachóa 
tam przywoził p.&uszczk. rożne wiadomości, stamtąd zaoierał "bioułę” , le

karstwa, i inae  ̂ "cuoa” . xcela. O^ła dwukrotnie w Krakowie, tak sam® jaK i 
°teia wiauch®wska, jezdziłam również i do oosnowca, do Kazimierzy «*ie£< ie j
1 innych miejscowości, 00 Lelucnowa /Muszyny/, w sprawach, które' mi zlecam 
uyłam związana z inż.Tadeuszem Aieianowskim i jego z®aa Helena, *n oył 
vice-dyrektorem wodociągów krakowskich, karmił nas, odziewał, tac .<azay m< 
schronienie, 00 aa wał nam odpowiednie dokuoenty i Krył jako r®ootnikó/T w®d‘ 
ciągowych- petem był aresztowany i zgładzony, Myłam też spal®na i wtedy 
zorganizowano mój wyjazd. Pułkownik/ bo kpt oynowiec awansował v *K/ prze
żył okupację, powrócił do Gdyni, umarł, z jego żoną, również członkiem nX7



stałym kontakcie, mieszka w Poznaniuo Pani Kieianowska przed paru xity zmaj 
-Ich dom na terenie wodociągów krakowskich był naszym aomem, pomagano tam 
wszystkim.Szpital PCK-ul.bkarbowa 2 w Krakowie miał tam punkt informacyjmy 
Dawano tam żywność, dokumenty, pieniądze, ubrania. Rodzima ta nie żałowała 
niczego. Ciotka pani Heleny to ż©na woj..oyliny Pra żj]uwsK.iege 0 Pracowałam 
a właściwie-działałam w ZWZ i aK na terenie Krakowa, dlatego też przypuszczaj 
iż dopytywał s i *  u mnie p.Odorkiewicz o różne osoby, między innymi •  kpt„ 
otola rsKie go . Tym dziennika î zem z wTK myślę/ o którym piszesz/ jest nppewno 
red.Anarzej urzycimski, Dył u mnie kiedyś kiika godfcim - choaziło •  mjr. 
Henryka kucharskiego o Bardzo miły ałoay człowiek, hymny pochwalne ^na Twój te
mat,nie bez powodu pieje® sardzo często dostaje listy w sprawie różnych 
akcji związanych alDo z aomem pp.Kielanowskich, alt)© z płko^yn©,vcem0 
Mysi#, że Marek Gonfckiwwicz pomoże Ci, jest oD©wiązk*wy i ma materiały, a ja 
narazie jest b. słaba, awa zawały i jeden wylew i ostatnio uciekają mi czerwi 
ne ciałka krwi/może oiałaczka?/ jestem ao niczego i chwilowo nic chyoa nie 
napisz#, uo jestem po zapaleniu płuc, przed dwoma dniami wstałam a dzisiaj 
.jeździłam do Ewidencji.wiesz, że Marysia Orliczowa też choruje, trudno jej ci 
dzió, oardzo przeżyła śmierć swego męża, Ty Jiiu trzymasz się  aoDrze, jesteś 
azieiaa i czynna, tyle miałam planów, tyle jest do opowiedzenia i napisania- 
ale kiedy, czy wystarczy sił i czasu. Jestem poaniecona, załamana, taić jak 
każdy Polak i na WyDrzeżu i w całej Polsce.Muszę pomagać córce średniej, 
teś choruje i jako chałupnik zarabia zamiast jak dawniej 4-.000 zł . 500-600. 
Pracowałam do 65 lat i teraz jestem grat - poza tym różne refleksje nie uaja 
żyć spoKojnie, i różne pytania pchają sit  ao mózgownicy, a odpowiedzi ma nie 
niema, są trudne i złudne0.o

Posyłam Ci trochę zdjęć aałam zrobić dodDitki, chciałam dzieciom zostawić 
żeoy coś przekazać, bo zapomnienie jest gorsze od śmierci -Tobie też przesył, 
może do czegoś Ci się przydadzą.

uostaję dużo listów, i muszę choć króciutko odpowiadać . x5yłyś«.y parę miesj 
temu w Orłowie na pogrzebie siostry p . Wittekówny, była Orliczowa, Tai* i ja . 
Taia często jest w warszawie - dużo czasu poświęca na porządkowanie historii 
w tym warszawskim Zespole0Pani komendantka zawsze jeszcze o.zyrjaa, pozostała 
już jedna ze swego rodzeństwa,.

Nie gniewaj się , że nic nie wyszło z adresem siostry. i<eli , ale to troszkę 
trwało, bo gorączkowałam i leżałam* A nie wszystko można telefonicznie załat
wić - aam już telefon 9d szeregu lat -można automatycznie się połączyć — 
kierunkowy i ^- ?7 • Dziś w poniedziałek strasznie duż# telefonów - orzew^żni 
ao sąsiadów, którzy nie mają.

Trzymaj się  Kluniu i doaj o swe zdrowie, ja lekceważyłam kuracje i 
wizyty u lekarzy, a jednak trzeba Kontrolować i aoać w naszym wieku więcej 
niż w okresie ‘'średnim".

Pozdrawiam, całuję, sciskam 0 Ucałowania ala p .Ueli i moc serdeczności, 
bądźcie Panie zdrowe, życzę także spokoju i choć trochę raaości
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I.K ró l./99

7. 1121/41/ ZSRR-LW

RYSKO Amelia 
z d.Jodkowska

Źródło informacji:

Ankieta personalna

Złożono:

Archiwum Pomorskie AK 
87-100 Toruń ul. W.G-arbary 2.
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