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Relacja żyjącej uczestniczki Ruchu Oporu

Płartikowa Zofia
-- --- —  Czorsztyn nr 1 , obecnie Warszawa, ul.

- u córki Tomezak Zofii

I* Dane osobiste

1 . Zofia Płanikowa z d. Lach, w czasie okupacji Ewa Jabłońska 

uroda. 14 września 1910 r . w Rychwałdzie, pow. Żywiec

3• córka Jana i Rozalii Szczotka, rolników, żona Antoniego Pła- 

nika /urzędnika kolejowego do 1939 r . / ,

4 . nauczycielka, wykształcenie średnie

5 . adres s Warszawa, ul. /z  listami Marii 

ISomczak/.

I I*  Przed 1939 r,,

1. Od 1952 do 1936 - sekretarka Seminarium Wauczycielsk* w Żywcu

1936-1937 r . - nauczycielka Szkoły Kupieckiej w żywcu

1937-1938 r . - sekretarka** Gimn# i Liceum w Żywcu

1938-1939 r . - nauczycielka w szkole w Zwardoniu

2 . Członek i sekretarka Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet Hew* 

Szkoły Ludowej /T S L /, nast. sekretarka Akadem.Pododdz.Strzelca 

i  opiekunka świetlicy dla dzieci pozbawionych opieki rodzinnej, 

praea w świetlicy przy dożywianiu bezrobotnych, praca o M a to w a  

w Zarz. Powiatowym Bibliotek Miejskich.

3* Przygot* do obrony kraju prowadzone przez Zw. Pracy Obywatel

skiej Kbbiet : kurs PCK i OPLOaz*

I I I .  Okres okupacji

1 . Praca nauczycielska w Zwardoniu i Koszarawie z przerwami do 

1942) r . , do chwili wysiedlenia mieszkańców w styczniu 1942r* 

Mieszkałam okresowo u siostry Anny w Rychwałdzie®

2 . W konspiracji od grudnia 1939 r .  Zaprzysiężona przez Antoniego

3» Płanika J Służba Zwycięstwu Polski. Po połączeniu organizacji

w Żywcu z Tajną Organizacją Wojskową ZWZ, dowódcykdt Obwodu 

Wenancjusz Zych, ps e ud * "Szary" i "Dziadek*. Od marca 1942 r . 

Antoni Cader pseud* "Rola"* łączniczka K-dy Obwodu "Żegota"- 

Źywiec, kolportaż prasy i  tajne nauczanie w Rychwałdzie /7-8 

dzieci/*-  do momentu aresztowania we wrześniu 1942 r .

4 .Pseudonimy : "Robot", "Marysia", /od 1943 r . /  W czasie masowyh 

aresztowań w obw. żywieckim i inspekt. Sielsko /25 /26 .w rześ*ia  

1942r/ po rozpracowaniu ZWZ przez gestapo /"Radom" Stanisław 

Dembowicz/ ucieczka w chwili aresztowania 26*o9.1942r* Przy

bycie do Krakowa 2 .10*1942r» , dyżury wg umowy z Antonim Płani-
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kie* na Mały® Rynku <31® odbioru ^spalonych" z terenu Żywieckie

go i dostarczanie i a dokumentów przez utworzoną Żywiecką komórkę 

legalizacyjną, z którą się kontaktowała*# /Jan Spcrek/. Nawiązała* 

kontakt z Legionem Śląskim przez "Hamana" Antoniego Płanika. Przy 

pomocy Legionu organizowałam łączność z obwode* tywt#eki*f odbudo

wywany* przez "Romana'* Płanika w 1943 r© Obwód żywiecki przyjął 

kryptonim *3©jowica", a tworzony od 1941 r . w Beskidach oddział 

partyzancki "Garbnik"#

Od lutego 1941 r . na terenie Krakowa została utworzona baza -^ączno- 

dci K©raendy Okręgu śląskiego, z którą nawiązałam ścisły kontakt, 

a ®d 3. sierpnia 1944 r . przejęłam kierownictwo "Poczekalni", po 

powrocie "Janki" - Teresy Delekty na Śląsk.

Maja praca w latach 1943 - 1944 obejmowała :

b/  stały kontakt z obw. Żywiec "^ojewica" i oddz. partyz. "Garbnik", 

przerzuty przez Suchą prowadził*Karp, Andrzej Pyelik - nauczy*- 

ciel i Julian Słomka - kolejarz z Suchej- brał udział Chruście- 

ki - Easzyniata kolejowy^ stała skrzynka przerzutowa w Suchej - 

\f klask kolejowy prowadzony przez Helen? Zabiankę. 3o oddziału 

partyzanckiego dostarczano zaopatrzenia w leki, odzienie, prze

kazana stację nadawczo-odbiorcze, pieniądze araz prasę dla od

działów lew y ch , dostarczaną z Komendy Głównej.

Ponadta jaka zastępczyni "Janki" w "Peczekalni** wsnółorganizewa- 

łam kontakty z innymi oddziałami partyzanckimi.' "Surowiec", d-ea 

par. "Hardy" w Olkuskie*, MHuta-Podgórze**, d-ea kpt. Wenancjusz 

Syełi "Dziadek". Dużą po moc w pracy łąezneści dostarczała "Kinga* 

Jadwiga Wiktor z WSK przy Leg. Śląski* przez dostarczacie kurie

rek, pomoc sanitarną.

Współpracowała* z Wandą Wolną i Stefanią Kosaek, w których miesz

kaniu była kwatera d-ey zgrupowania partyzantów Janusz Wacław 

Zdyb i punkt kontaktowy K oa .O kr .Sl.\ z "Oleńką" i "Werą" siostra

mi Stefaniuk, w'których/pracowni# krawieckiej była skrzynka K-dy 

Głównej i  kwatera /ul.Grodzka 39 /. Ponadto stałe kontakty z K-dą

V Gł. były w skrzynce u 3©.y Dulowskiej na ul. Filioa 7 .

b /  Z dramatycznych akcji należy wymienić przewóz rannego partyzanta 

"Kraty" 2 Palczy k. Suchej do Krakowa furmanką przy peaeey Stefy  

Kossek, aresztowanie "Janusza" rt *  Wacława Zdyba przez gestapo 

i jego wykupienie oraz niektóre wyprawy w teren*
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ę/  Dużą pomoc **wiadczyły harcerki pracujące w Patronacie ma ul. Kast 

niezej 18, szczególnie Janina Ketecka, której mieszkanie przy ul. 

Czystej 1 służył* jak# punkt spotkań i melina*

IV . fp 1245....S*-

W jesieni 1945 r* poślubiłam d-cę oddz. partyzanękiega "Garbnik" 

Antoniego Płanika* Po zamieszkaniu początkowo w żywcu nie pra

cowałam zawodowo* 2 .X .1945r* ujawniłam się w Wej.Ko®.LikweAK* 

Następnie zamieszkałam z mężem w Krakowie, a następnie w Zako

panem /gdzie Antoni Płanik pracował w inspektoracie rolnictwa 

w Nowym Targu/*

Od września 1949 r* pracowałam jak# nauczycielka w Uniwersyte

cie Ludowym w Szaflarach, następnie razem z mężem rok w szkoło 

rolniczej przy res-stdwce w 3Zar3ztynie. P# zlikwidowania tego 

typu szkół zostałam nauczycielką szkoły podstawowej w Czorszty

nie , gdzie pracowałam do 1973 r . jako kierowniczka szkoły.

W związku z chorobą męża zajmowałam się oprócz pracy zawodowej 

prowadzeniem domu i wychowaniem 2-ch córek, które ukończyły wyż

sze studia*

Jestem odznaczona Krzyże* Walecznych 2-krotnie. Srebrnym i Zło

tym Krzyżem Zasługi, ze straezeństwem od l*I .1945r# , posiadam 

stopień kapitana b* AK, zweryfikowamy w PRL do stopnia porucz

nika*.

Po przejściach wojennych i pookupacyjnych jestem dziś inwalidą

I I .  kategorii, zagriżona utratą wzroku*

Zofia Płanikewa

Za zgodność podpisu : 

Adela Korczyńska
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Relac ja W żyjącej uczestnicz^ Byeba Oporu
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Płastkowa Zofia, Czorsztyn nr 1, ob* Warszawa,
u córki Xeatczak Iferii

1. 2efla Fłanlkowa 2 d . Łach, w czasie okupacji JSws Jabłoóska 

ar. 14 września 191© r . w Syehwa*dzie# paw. %wieo

1. córka Jana i BossaMi Szczotka, rolników, żona Antoniego P*a~ 

Mk© /urzędnika kolejowego do 1939 r * / .

5* adres s Wers&awa, u£L» /z  lietasd % r i i

ToiaeEakA

U .  grzad i m  r .

1* vd ł$52 da 1956 - sokretarks Sesde^anazye. w % d m i

Od 19 3& — 193? *  nauczycielka Szkoły Kupieckiej w Żywes 

05 1917 - 1938 - sekretarka Oinsi. 1 Lieeua w %woa 

Od 1958 «* 1959 - nauczycielka w szkol® w Zwardoniu

t* Cs>enek £ sekretarka* Związku Pracy Obywatelskiej lebiet ? "

’ fę». Szkoły Lodowej /2SI»/, m at. s-ekretarko Akade at. PodoSSz* 

Strzelca i opiekunka świetlicy dla dzieci 

. rodzinnej f prac* w 

praca oświatowa w 2ar»• Powiatowy* Bibliotek Wiejskich.

5. Przygot. do obrany kraju prowadzona przez 2».Prący Obywatel

skiej Kobiet t kara PC£ i

XII* Okras

Praca nauczycielska w Zwardoniu 1 Koszarawie z przerwami do

1942: r . Do chwili wysiedleni* o M w M *  w atyczstu 194^ r .

PaBOCr-tr-aragoodaratwle rodziny*—  ^
<r ttfWsMfZfóźće'

2 . W konspiracji od grudnia 1939 r. Zaprzysiężona przez 

ge Płanłka s słu&ba zwycięstwu Polaki. Po połączeniu orpmi-

3 . aacji w %wc*t fajna Organizacja sfoJakowa 1 Z1S« * dowódey 

kdt Obwodu Wow^nsjusz Sych psoud. "Szary» i. “Dziadek*. Od 

aarca 1942 r* Antoni Gadcr pacud. "Bola*** łączniczka K~dy 

Obwodu "Źegota** - Życica, potem kolportaż prasy i 

ezaitie #© w&mmta wresztowania. /W Hychwałdzie 7-8 dzieci/*

4 . Pseudonimy BHobotl,# W ezmsia asaae wy eh

po rozpracowania przez gestapo /"Sadom* St&aiaław 

ucieczka w chwili aresztowania 26.09*1942 r * , przybycie do 

Krakowa 2.10.1942 r . ,  dytury wg uaowy a Antonia P*aai klesi

<51a- odbiera iaWMFwS— 7



£ywi#ckie®» 1 dosfcatezanie ia  dokumentów przez iterorzoną Żywiecką 

kanórkę lagalizacy,Iną* a ktd*ą a if  k»Bt«kt«nl»« /Jaa  S y c rfl / Nawią

zania kontaktu? z Le^ionaa Śląskim or ze z w Ho aaaa” An to nie go Płanika.

Przy pomocy Legionu organizacja łączności % obwods* Sywieckiai, od

budowywanym przez "B&mans" Płanika w iatsrak 194? roku*

Obwód żywiecki przyjąć krypta®!* "Bajowica*1, a oddziały partyzancki 

- "Garbnik".

OS Sutego 194? r* na terania Krakowa zoatałs utworzona baz® łąezaaś* 

et £aaa*e<fy ©kr. £ią»kieger s któr^Jtat^ala^aw iąsał^Ścisły  kent akt, 

a  adl 5 sieronla 1944 r . przejęła kierowa! ot w* "poczekalni * pa powro

cie "Janki* - Teresy Selekty aa Sfiąsk* ^

Praca w łatach 194$ - 1 9 4 ^  efce jsowsła s

» /  stały kontakt. 3 "Sojowicą* i  "Garbnikiea", przerzuty przez Suehą 

ptmndhftł "Karp", Pyelik Andrzej - nauczyciel i Julian Słodka - fce- 

Isjarz z Suchej, brał udział Chro^oieki - aaszyniata kolaJewy, ^  

stała skrzynka przerzutowa w Sn^heJ - kloak kolejowy prowadzony 

przez tm btm W  'Do oddziału partyzra®ofiago dostarczano za-

opatrzeni© w leki, odzienie* przekaaano ataeję nadawo zo-®dfeiagpesei* 

pieniądza oraz prasę dla oddziałów le-śmyeh, dostarczaną w komen

dy głównej. Poaaaćt* Jaka zaatfpeayni "Janki* w "peczekaliii** współ- 

organizowała kontakty z innyai oddziałami partyzanckiaai* "Surowiee" 

por. "Hardy" w Olkuskie*, "Podgórae-iiata* - d-ea kpt yananejusz 

Zych »Bziadeku. inaż̂  poaaerw pracy łączno^ei dostarczała "tLinga* - 

Jadwiga Wiktor z W3K przy **g.Śląski* przez dostarczanie kurierek, 

paaaa aanitamą, kontakt, a legionem *Sląakittt wielkie ilości przy

gotowanych opatrunków osobowych na pypadek "Burzy" przekazano oz?* 

óefowo "8cJowieyB. 

u Współpraea z Wandą lalaą i Stefanią Kassek|: w których «des sikaniu 

była katara d-ey agrupowaraia partyzantów i puakt kontaktowy*

- Z "Olecką" i "farą*, w których pracowni krawiecki a,1 b y ła 'sk rzy ła  

^K-dy Głównej i kwatera /u l*  CferaśyBty/* Ponadto stałe kontakty były 

w skrzynce u Sesty Dylewskiej na u l . F ilipa . 

b / Z dTanatyeznych akcji należy wyaienió nrzewóz rannego partyzanta 

"Kraty**’ z Palczy k ,  Suchej do Krakowa furaanką przy poaoey Stefy * 

Kossak, aresztowanie "Janusza" rtm Wacława Zdyba przez gestapa 

1 jego •wykupienie oraz inne wyprawy w terea* 

e /  Butą po3500 świadczyły harcerki pracujące.w patronacie vm ul. Kanoni

cy czaj 191 szczególnie Janina Kotecke, której mieszkania na u l . Czyś** 

taj 1 służyło Jako punkt spotkań i  melina*
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Płanikowa Zofia, Morsztyn nr 1, eb. warszawa.

u córki Ibmcsak Merli

I* J>ane osobtsta

1. Zofie Płanikowa a d . Łach, w czasie okupacji JSwa Jabłońska

2 . ur. 14 września 1910 r . w Kychwsłdzie, po w. Żywiec

3. córka Jana i  Szczotka* rolników, żona Antoniego P>a- 

nika /urzędnika kolejowego do 1939 r . / •

4 . nauczycielka, wykształcenie średnie

5 . adres : razowo, u l . /z  listami Marii 

leisezak/.

II*  Przed 1333 r*

1* wd 1932 de 1936 - sekretarko Seain*Kluczyć. w £ywcu

Od 1936 - 1937 - nauczycielka Sakeły Kupieckiej w Zyweu

Od 1937 - 1938 - sekretarka <Han« i Liceum w ćywc\i
i t

Od 1933 - 1939 - nauczycielka w szkole w -Zwardoniu

2 ,  Osłonek 1 sekretarka Zwfąsla Pracy Obywatelskiej Kobiet >

Iow* 3zko>y Łudaaej /T S L /, rast. sekretarka Akadea.Poded«*« 

Strzelca i  opiekunka świetlicy dla dzieci pozbawionych opieki 

rodzinnej, praca w M ietlic y  przy dożywiania bezrobotnych, 

praca oświątkową w £arz.Powiatowy* Bibliotek Wiejskich.

3# Przygot. do obrony kraju prowadzona przez 2w.Pracy Obywatel

skiej Kobiet s kurs PCK i uPLGaz#

I I I *  Okres ckunse.11

Praca nauczycielska w Zwardoniu i Koszarawie z przerwami de

1942 r . Do chwili wysiedleni* sieszkaócśw w atyczHLu 194ą r«

2 .  W konspiracji od grudnia 1939 r* Zaprzysiężona przez Antonie

go Płaoika i służba zwycięstwu Polaki* Po połączeniu organi-

3. zac.1l w % w ou  fsjna Brganizacja Je jakowa i 2W 2 .,, dowódey 

kdt Obwodu Wemnc jusz Zych paeud. "Szary” i “Dziadek1*. Od 

marca 1942 r .  nr. toni 0-5(3ar pseud* "i-olaM* łączniczka K-dy 

Obwodu ł1 Źegeta* - Żywiec, wtem  kolportaż prasy i tajne nau

czacie do Bfowertrs aresztowania* /W Hychwałdzle 7-8 dzieci/#

4* Pseudonimy "Robot**, “Marysia*** If czasie saaewyeh aresztowali, 

po rozpracowaniu rrzes gestapo /"Sadou* Stanisław Dybowie*/ 

ucieczka w chwili eresztowania 2 6 .u9*1342 r * , przybycie da 

brakowa 2 .1u .l942  r * , dyżury wg u«owy s Antonia Płanikles na

1 4 0 dla odbioru “spalonych" - *
9



2ywi«ekte*ę© t  dosfca-fcczanie im dokumentów przez it»©rzonft żywiecką 

ko^órkf tagalizącyIną9 z którą alę kontaktowała. /Jan Sporek/ Nawią

zania kontaktu z Lepione* Śląski a orzez"Koaana"Antoniego Płanika*

Przy pomocy legionu organizacja łączno4ci z obwodem £ywiecki!t, od

budowywanym przez *SflHsana‘* w MmŁmmH 194 J roku.

Obwód żywiecki orsyją# kryptonim HBoj©wieaM, a oddziały partyzancki

- “Garbnik**

(W lutego 194"? r . na terenie Krakowa- zostsłs utrorzona baza ^ączn^ś- 

ei Komendy Okr. gl*?stiegc, s którą*Mjar^si e"nawinz&ZafośoXeły kentakt, 

a od J sieronia 1944 r* przejęła kierownictwa “poczekalni* p© powro- 

cic “ Janki* - Stresy Belekty na 3ląsk« '

Praca w la tach 194$ - 194#  ©fe«j«©w©łs :
'U  '

m/ stały kontakt a "3ojowicą,‘ i  "3arbnikiam*, przerzuty przez Suehą 

rrowadził “Karp*, Fyelik Andrzej - nauczyciel i Julian Słotalca - k©-

lojar^ z Suchej* brał udział 'JhruJŚcieki - maszynista kolsjewy, 

stału skrzynka ©rzarzutowa w Suchej - kiosk kola Iowy prowadzony 

przez &abia«kę 9© oddziału nartyzane fi ega dostarczane za

ćpa trze.ii e* w leki, odzienie, przekazano 3 tac.i? nadawczo-odbiorcza, 

pieniądze oraz prasę dla oddziałów te mych, dostarczany z kô imn- 

dy głównej. .ponadto jako zastępczyni “Janki" w "poczekalni" współ

organizowała kontakty z innymi oddziałami partyzanckimi* "Surowiec" 

por* “ilaray" w Olkuskie*, "Pod^órze-iiute" - d-ca kpt «onancj«sz 

Zych ^Dziadek1*. uaz«f poaoc w pracy łączności dostarczała “ Kinga" - 

Jadwiga »ikt©r z W3K przy Ł«ag.Śląskim prze* dostarczanie kurierek# 

pomoc sanitarną, kontakt z legionem ^Śląskim, wielkie ilości przy

gotowanych opatrunków osobowych na pypadek “Hurzy" przekazano czę

ściowo “Bojowicf-".

J współpraca z Wandą Wotns i Stefanią Kossak,1 w których mieszkaniu 

był© kwatera d-cy sgrumwsrria partyzantów i nunkt kontaktowy*

Z “Ols/.ką" i Mfer*|*, w vtórych nraeowni krawieckiej była skrzynka 

K-dy Głównej i kwatera /u l . Uraźyny/. Ponadto stałe kontakty były 

w skrzynce u Horny Gutowskiej na u l . filip a . 

b /  Z dramatycznych akcji nalefcy wymięnió nrzewóz rannego partyzanta 

"Kraty" » Falezy k# Suchej do Krakowa furmanką przy pomocy Stefy 

Kossek, aresztowanie "Janusza" rta Wacława Zdyba przez gestapo 

i jego wykupienie oraz inne wyprawy w teren*

& /  'Już? po-rac d^tadesyły harcerki pracująca w ps tronacie na ul.Kgnoni- 

„e sć l  19* 5fz»3«gólnl* Janina Kotecke, której mieszkanie na ul. Czys

tej 1 służyło jako punkt spotkań i melina*
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IV. IV* 7 r.

Po ujawnieniu ntę s Kom.0kr#mi Sl^liag# wsiała w .lepieni 1945 3 
lub i. ':»*•■-'c-r''s. party^nok-iego i>H Antoni^

ro z 3 v-la 9* Iren iu początkowo w nie pracowała za^dowa*

,--5st*?piie 'tsieszkała a w Krakowie, a 0-3 1946 r .

flisie Antoni Rytmik nr^eował w insnakt. rolnictwa w Movry® i‘arę;.u 

Od wrze* .nia 1341 r . pracowała ,1ako nau -szydełka w ifoiwerayte- 

cie tudowys w 3* flarach,, następnie rek w szkole rolniczej ^rzy 

r sztówee w wKorastynie. Po zlikwidowaniu ta@9 typu szkół zastała 

nauczycielki szkoły podstawowe4 w -zorsztynie, £dzie pracowała do 

1971 r* lako kierowniczka szkoły. ".Jlrodezyła v?y£sze studia nauczy

cielskie. V związku ź chorobą mftm mjimmT® 9tf oprócz pracy zi- 

wodowaj prowadzenie® domu i wychowania* 2-eh cdrek, która równiot 

ukorzyły wyższe studia.

Gdz^aezone irzy*etr: Zalecanych 2-krotnie, 3rafcrnys i &łotyis Przyda* 

iiss>usit starszsi-’̂ t^eis od 1*1.1945 r. nopi^da 3 topie:-. ksnit.^rss 

.̂A;-;f iw !  - "iko-./*ny w i'HL 1o stopniu porucznika*

r:o rrxa;i ••'lach --jo Jerzych i r« okupacyjnych ijen̂ k dzi ; irwalidą I I .  

kategorii, s<>./*r#iona utratą wzroku.

^ ■, : '\

V '

/la zgodnośi : 

Katowice,dni9
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Ucieczka,

26 września 1942. Wspomnienie Zofii Lach - Płanikowej.

W latac-h 1940 — 1942 ożywałam w pracy konspiracyjnej pseudonimu "

"Robot". Byłam łączniczką komendy obwodu Żywieckiego ZWZ. 

Kr}»en3as%e«-e&we<3tt--&yw£eeT-k3*yę!*«m£siJ!-ź!l^fca*,do inspektoratu 

Bielsko i placówek naszego obwodu. Komendantem obwodu Żywiec, 

kryptonim"Źegota" , był kpt Wenancjusz Zych pseudonim * Szary", 

jego zastępcą i potem od aarca 1942 r komendantem obwodu Antoni 

w/ Cader , pseudonim " Hola* • Bezpośrednio podlegałam szefowi łącz

ności i wywiadu Antoniemu Płanikowi pseudonim "Lech** .

Z po eł. maja 1942 r  do komendy obwodu Żywiec przywiózł i wprowa

dził znanego sobie z pracy Konspiracyjnej w komendzie obwodu 

Oświęcim Stanisława Dembowicza , który blisko znim współpracował 

w organizacji pomocy dla obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Ksiądz Grohs cieszył się bardzo wielkim zaufaniem naszych księży 

z konspiracji, którzy również brali duży udział w tej akcji i 

byli członkami pracy konspiracyjnej ZWZ w Żywcu.Demb©wiez korzys

tając ze stosunków obowiązujących w pracach konspiracyjnych, oraz 

znając trudności konspiracyjne w naszych kontaktach z inspektora

tem w Bielsku , przedstawił się , jak potem ustalono, jako major 

i komendant inspektoratu Oświęcim kryptonim Olgierd - nie było 

nigdy takiego inspektoratu w ZWZ ani innej konspiracyjnej znanej 

nam organizacji.Faktycznie , według uzyskanych w latach powojennych 

relacji ze zdarzę*! tragicznego dla września i października 1942 r 

był on już od dawna pracownikiem gestapo i nie działa sam. Skiero

wany przez gestapo do rozpracowania obwodów inspektoratu Bielsko, 

miał do pomocy więcej informatorów gestapo i konfidentów, przede 

wszystkim leśniczego R. Czarnotę i Mulkę-Ohojnowskiego ps. Mietek 

któremu ułatwiono ucieczkę z obozu koncenrajynego w Oświęcimiu.

Z ^Iką-Chojnowskim , synem polskiego oficera ze Lwowa, Ukraińcem 

z pochodzenia jak podobno i Dembowicz, 3tykołam się osobiście.

W dwa tygodniu po zainstalowaniu się w żywieckim Dembowicza- 

Radomia, do Żywca przyjechał komendant okręgu ZWZ ppłk Henryk 

Kowalówka , który właśnie zreorganizował inspektorat bielski, 

wprowadzając zmianę na stanowisku inspektora, którym został kpt 

Feliks Kisiel ps. Szczęsny, a jedywaym z oficerów sztabu inspekto

ratu Bielsko Wacław Stacherski, znany już w inspektoracie jedam 

z najdzielnie jsgich ludzi podziemia, b. dca Związku Odwetu w Zagłę

biu Dąbrowskim. Ten ostatni znał Radomia- Dembowicza z kontaktów 

w obwodzie Oświęcim. Pf?łk. Kowalówka- Topola nic nie podejrzewając

12
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wprowadził do sztabu inspektoratu Dembowicza. Ten przeniósł teraz 

swą kwaterę z żywca w domu Kani, mieszczącego się obok mieszkania 

kpt Wensncjussa Zycha , komendanta żywieckiego ZWZ do ogrodnictwa 

Dz leniów w 2iałej, gdzie również kwaterę miał kpt. K isiel, oraz był 

jeden z głównych punktów kontaktowych inspektoratu bielskiego.

Z końcem maja 1942 fala aresztowań ogarnęła ©kręg aląaski ZWZ. 

Zaczęło się to masowymi aresztowaniami w Zagłębiu, które rozbiły kierom 

itlctwa ©bwogów inspektoratu Sosnowiec i sztab komendy okręgu śląskiego 

ZWZ. Komendant Okręgu " Topola” musiał wyjechać ze Śląska. Z począt

kiem września 1942 gestapo rozbiło u nas w żywieckim organizację TON- 

Tajną Organizację Niepodległościową. Mieliśay dobrze zorganizowpny 

w Żywca wywiad w gestapo, informujący nas o nazwiskach przeznaczonych 

do wysiedleń i aresztowań, W komórce tej pracował Łodziana i Emanuel 

Eeimschuessel. Ostrzeżeni tą drogą jak również aresztowaniami ludzi 

z którymi się kontaktowali wyjechali w cieszyńskie Wastaw Stacherski 

i Antoni P>anik. Ja i inni dostaliśay polecenie ©strzeżenia zagrożo

nych ludzi, że są na liście gestapo. Jeździłam w tej sprawie do Suchej 

i 3® Lachowic, jeździli też inni. Ale już w tydzień po wyjeździe Płaail 

i Stacherskie>g® w nocy z 25 /26  września nastąpił nalot gestapo. 

Nastąpiły masowe aresztowania w Inspektoracie bielskim a przede 

wszystkim w naszym żywieckim obwodzie. Zabrano wszystkich dowódców 

obwodów, placówek i ich sztabów. Z początku nie zdawaliśmy sobie sprawy 

z wielkości klęski. Razem aresztowano okełc 15o© osób. tej nocy był 

widziany Dembowicz jeżdżący w terenie razem z gestapo. Osadzony wraz 

z innymi niby aresztowany po 2 tygodniach zbiegł rzekomo/ z więzienia 

arysłowickieg®. Ale jego rola została rozszyfrowana, były w tej sprawie 

gryos.y z więzienia mys łowicki ©go. Opowiadała mi Teresa Delekta szef

V k komendy Okręgu Śląskiego, że czytała bardzo duży raport Wałewa 

Stacherskiegops."Uważny, potem Nowina". Dał on początek wnikliwemu 

śledztwu i wydaniu wyroku śmierci na zdrajców i prowokatorów , wyko

nania ich na I>embowiczu i iviulce-Chojnowskim.

Owej nocy 25/26 wrzećnia przyjechało gestapo po " Lecha" Antoniego 

Płanika do jego kwatery w mieszkaniu Kłusaka w Źywcu-Zabłociu. Nie 

z es t ano go.

Do domu Waiitków w Rycwałdzie nr.2  , gdzie mieszkałam u siostry 

Anny wysiedlonej z własnego gospodarstwa, gestapo przyjechało w piątek 

26 -ego rano o 7-e. Jeszcze spałem. Był© ich 6-ściu; w cywilu, w butach 

z cholewami, niemiecki wójt miał być świadkiem. Przyjechali 2-©ma 

czarnymi samochodami. Kazano mi się ubrać , reszta rodziny razee zdzieć- 

mi musiała stać pod ścianą. Robili rewizję, szukano nawet w szafach

i pod łóżkami, ale nic nie znaleziono,Zabrano loo marek niemieckich i a 

je wieczne piór© - potem jeszcze rower i moje ubranie. 13



Powiedziałam, że chcą skorzystać z ustępu. Mteóeił się na podwórzu, 

obok stajni. Wyszła® pod dozorem gestapowca z rewolwerem skierowanym 

na mnie. Próbowałam oderwać z tyłu deskę, ale darsociie. W końcu na 

wołanie gestapowca musiałam wyjść. Podbiegł do mnie nasz nies , łasił 

się i witał fpodając łapę. Schyliłam się głaszcząc go i zobaczyłam 

otwarte drzwi stajni na drugą stronę do sadu. skacżyłami wybiegłam. P©d 

gruszą stał inny gestapowiec. Zaskoczony , nie zareagował natychmiast. 

Wertepami pobiegłam w kierunku oddalanej © 3oo m , właśnie ragulowanej 

na wysokości naszego domu rzeczki ŁękaWki. Gestapowiec zaczął strzelać, 

zaalarmował tym pozostałych w nioszkaniu. Starali się mnie okrążyć, 

gęsto strzelając. Ziemia śliska i wilgotna po rannej rosie utrudniała 

im bieg* Ja znałam teren doskonale. Dobiegłam d© rzeczki i PSI&wałam sil 

tuż nad wodą . Naraz zobaczyłam 3 gestapowców nadchodzącyh z drugiej 

strony. 3och z nich zostało na stromym zboczy które ja znając swój toroi 

©minęłam. Obserwowali kierunek m©jej ucieczki ze stromizny I^nej Ko- 

nluszką. Trzech innych próbowało mi zajs6 drogę: jeden szedł tuż nad *►» 

rseeaką wodą, wąską plażą, drugi chodniczkiem przy którym się poło

żyłam w krzakach, trzeci pod samą górką, szukając tam w krzakach.i 

obserwował równinę po drugiej stronie rzeczki. Zatrzymali się kilko 

kroków ode Knle.Waraźnio widziałam brązov/y płsszcz , szare ubranie 

z oznakami SS. Stojący ©koło 2o kroków ode mnie zaczął wołać: zurueck,- 

Wrócili. Zrozumiałam jeszcze: Hund!

Z drugiej strony górki Koniuszki w dolinie , były 4 chałupy, cho

dziłam tam na tajne nauczanie . Matks moich uczniów dała mi spódnicę, 

bluzkę i chustkę na głowę, obiecała się dowiedzieć , c© się stał© z mo

ją siostrą i jej czworgiem dzieci. Ms£Jhciałam bowiem wrócić , gdyby 

ich za mnie zabrano. Umówiłyśmy się , że będę czekać na Grapie-Rzeczy

wiście, gospodyni orzyniosła mi wiadomość ,że siostrę i jaj rodzinę 

zostawiono w spokoju.Pozostawiony w domu niemiecki sołtys, po powrocie 

gestapowców, zdumiał się , mówiąc do nich: jak ©na mogła uciec! - z tęgi 

powiedzenia moja rodzina dowiedziała się , że ocalałam i nie zastrzelili 

mnie.

Następnie ukryłam się na strychu u wujenki, która dozorowała 

dla niemieckich osiedleńców , przydzielonych dla nich kilku gospodarstw. 

Wujenka była wystraszona, bo w tym samym czasie przyjechał do niej jej 

syn pracujący w Szczakowej, również dla ukrycia się . Przez łicznika 

poleciłam Marysi Janikównie » by zniszczyła przechowywane przez nią 

konspiracyjne papiery. 3yła to Żywczanka, profesorka łaciny i greki 

w Kownie, wciągnięta przez nas do pracy frodzlernnoj. Później dowiedziała! 

się , że te papiery , przypuszczalnie rozkazy , zostały spalone.

Pd dwueh dniach, asdal ukrywając się przedostała® się do Suchej.

2 października przeszłam przez zieną granicę w Suchej. Zorganizował to 

kierownik przerzutów naszego obwodu, Tadeusz Karp. Pociągiem, bez 

żadnvch dokumentów dojechałam do Krakowa.
14
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W Krakowie*

Kie wiedzieła© ™tedy sźe zchwiłą ucieczki znalazłam się jak wielu

innych na stałej liście gończej, wydawanej przez Główny Urząd Bez-

pieczeństwa Rzeszy - mar i fotokopię strony na której widnieje: aa str.431

/  Der Fahndurigsbuch ,Berlin, 1 August - lsierpieii 1943 r /

Lach Sefie 14 .9 .191© . Rychwald - KI' /  KP= Kreispolizei /
Lis-ty gończe rozpisani© gestapo też za Wenancjuszem Zghem,WacławeiB Stacner 

W Krakowie odszukałam najpierw mieszkająceg© tam byłego burmistrza

miasta Żywca, potera ukryłam się u 3S Służebniczek na Czerwonym Prądniku

przy ul. Duchackiej. Siostra Róża Markwat, moja kuzynka zapewniła mi

u nich bezpieczne schronienie i utrzymanie.Ciemne maje wł03y ufarbowa-

łarn na rudo, co jsk dziś widzę było bardz© niewłaściwe, bo zwracało

na mnie uwagę.

Wielu zbiegów z żywieckiego poszukiwanych przez gestapo przedos~ 

tało się do Krakowa. wkrótce spotkałam się tu z "Lechem, Antonim Płaniłr 

kiem, z '• Nur mim*, Andrzejem Pyclikiem. Janem Grmańcem, Sieżantem Józefem 

Biernatem. Ustaliliśmy godziny dyżurów na lóałym Rynku w godzinach 

przybywania pociągów z Suchej. O możliwości nawiązania kontaktów 

informowano spalonych lub zagrożonych aresztowaniem na punkcie w Suchej 

przy przeprowadzaniu przez granicę. Spotkaliiiśmy w Krakowie znanego 

z pracy w Żywcu przed wojną Jana Sporka. Jego cała rodzina, krakowscy 

ogrodnicy mieszkali w Krakowie przy u l . Łokietka 4. Gdy Sporek dowie

dział się o naszych kłopotach, przyniósł nam kartki żywnościowe, potem 

lewe dokumenty, obiecał też pomoc naszym spalonym ludziom , gdy znajdą 

się w Krakowie. Okazało się , że Sporek tkwi oddawna w konspiracji i 

prowadzi dla krakowskiego okręgu ZWZ—AK komórkę legalizacyjną. To też 

dostęp do jego domu był zastrzeżony i piłnis ściśle strzeżony* ograni

czony. Z naszej grupy miałam tylko ja prawo utrzymywania z nim kontaktu.

Przez cały czas pobytu w Krakowie do stycznia 1945 r mogłam tylke

o dwueh porach dziennie z nim się kontaktować: o godzmlo-tej i o 17-tej 

Czas oczekiwania wynosił 15 minut. Z okien domu 3porkow na ul.ŁOkietka 

było widoczne dochodzenie ulicą Wrocławską, wtedy wychodziła Hanka 

Sporek lub jej narzeczony Władek, szliśąy ustalonymi ulicami, czasem 

w drodze, czasem w kościele św. Krzyża oddawali roi przgotowane dokumea- 

ty, zaświadczenia lub kartki żywnościowe albo zabierali przyniesione 

przeze mnie fotografie. Za kilka dni lub szybko w razie potrzeby odfeieaa 

tani zapotrzeb©ne dowody osobowe. 3yły wykonywane ua autentycznych for

mularzach. i drukakach./palcówki, kennkarty, przepustki, zwolnienia 

od pracy na okopach i inara karty żywnościowe.Z Hanką spotykałam się 

też przy ui.św .Krzyża, na Mazowieckiej lub w Alejach Słowackiego.

Dzięki tej ostrożności Jan Sporek i jego rodzina mogiipracować bez 

zakłóceń odm® tak bardzo niebezpiecznej pracy.W ciągu dwu przeszło trud 

nych łat działania *r konspiracji ©trzymaliśmy tą drogą dużo konieeznych

_ 4  _
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dokumentów* Ja sama miałam już 31 października 1945 r nowe napiery 

aa nazwisko Ewa Jabłońska,

i.3nri melinę miałam n^dsl u 35 Służebniczek przy ul.Duchackiej. 

Siostry prowadziły przedszkola dla dzieci z Czerwonego Prądnika. Tą 

drogą już od jesiani 1942 r siostry: Róża Markwat, Stefania Radzik 

i  siostrę Alblus znalazły się w Konspiracji• Ich dom był nietylko mają 

kwaterą, ale służył do przechowywania materiałów konspiracyjnych i pra

sy. Czasem korzystał z niego jako kwatery komendant okręgu śląskiego 

AKT "Walter" jZygrJmt Jonke dowódca zgruoowań partyzantów "Janusz" , 

rotmistrz Wacław Zdyb. Jedyną niedogodnością lękali* na Duchsckiel 

byłe konieczność wychodzenie z -'iego reno przed przyjściem dzieci na 

zajęcia. Za jakiś czas zainteresowało tc kobietę mieszkający naprzeciw

ko przedszkola i zapytała: co to za kobieto, która tak wcześnie ran© 

wychodzi od sióstr.

Korzystałam także z kwetery u pp. Ciesińskich w Kcbierzynie-Zele- 

siu , pierwszej kwatery "Lecha"* Antoniego Płanika po przyjaździe do 

Krakowa w 1942 r . ,  jaastęprale kwatery "Oracza" "Pawła"Ewalda ?'iguli, 

szefa I I I  0 . ,  już wówczas p .o . szefa sztabu Sl.0kr.AK . ,,Pp»,»;e>" pracują

cy w sfctabie Okr. .AK od wsypy krokowskie j w no łowię 1941 r* 9 tał się 

opatrzno ar*'owym człowiekiem tego okresu. On to montował i budował na na 

wo porwana aresz towar1!atti 1942 r .  sieć okręgu. Gdy z roczątkiem 1941 r* 

/■J. lutego/ przyjechała z Warszawy "Janka" - Teresa Delekta, szef Vk 

z Gabrysia z K-dy przeszkoliła Marysię, Olgę i kogoś z Krakowa

do pracy w łącznaaci' dla K-dy Gł. i Okręgu, siostry z ul. Sucheckiej 

»a kursie szyfrantek do dyspozycji Komendy okręgu.

Z tego okresu Sstnieje wykaz katowickiego gestapó ze 172 nazwiskami 

aresztowanych d-ców obwodów, placówek, kurierów, członków sztabu z Sa 

głębia, obwodów bielskiego, żywieckiego, oświęci saski ego i innych inspa 

ktoratu bielskiego. Jedynie w żyro okresie nie trafiono do inspektoratu 

rybnickiego / l  aresztowany na liście /*

"Paweł", Oracz spotkał się w tyn czasie z "Romanem®.Zawiadomił g® ® re

organizacji K^ftendy Sl. Okr. AK, w którym, na miejsce soalonego ołk. 

"Topoli", Henryka Ko wałówki, mianowano kornendante® okręgu płk. Zagóraw 

skiego, pseud. "feactcj", a szefem sztabu przeniesionego z Łodzi « jr  dy 

plora. ".'/altera", Zygranta Jankę. Ppor Antoni P>ailik zosteł mianowany 

komendantem obwodu żywieckiego o nowym kryptonimie f 3ojowiea • Z du

żej ilości spalonych ludzi z żywieckiego utworzono partyzancki oddział

o charakterze dywersyjnym "Garbnik*.

16



Oddział partyzancki Bojowica Miał w seapole własną słuibf sanitar* 

ną. Cięśsze wypadki przekazywano do leczenia do Krakowa* gdzie w szpi* 

talach była pewna i dobrze zorganizowana służba zdrowia. ® skład 

oddziała partyzanckiego wchodzili także uciekinierzy z obozu o«wi§- 

ciaski^gp. Ss> takich należeli u. i* Andrzej, Staszek i Kfcata. Krata 

w czasie ucieczki został postrzelony w lasie•Znaleziono go doniero 

po 14 dniach. Przestrzelona noga nie Chciała' s if  goić ♦Początkowo 

przebywał pod opieką ładzi z oddziału. Sana była bardzo bolesna naka

zały sif robaki* Przywieziony nrzez Romana lekarz, powiedział, te to 

narazie lepiej, 'm  robaki spijają ron§f ale rannego trzeba jak tsajszyb 

eie j zawiesić do szpitala* Przy opatrunku robionego przez lekarza 

Krata tak jfczał, źe Roman isusiał rąbać drzewo , by to zagłuszyć* 

Polecił śsarysl,by zorganizowała transport do Krakowa do szpitala.

IŁrat# przeniesiono na krześle do budki kolejowej za Stroniem. Maszy

nista Obrućeioki Włodzimierz zatrzymał pociąg koło budki. Rannego 

wniesiono- na krześle do lokomotywy i wysadzono w , by dalej

jechać furaanką. marysia wymusiła na sio jseowyis sołtysi® wóz i  dwa 

konie i m e a  ze Stefą JSossek okutane jak wiejskie baby pojechały 

z rarmyns, który leżał na słocie. Pod J&gilanaiBi robiono okopy.Prace 

były dozorowane przez SS» Jeden z pilnujących, gestapowiec z trupią 

czaszką, za-trzyaiał x«5z i  legitymował jadących. Stefa tłumaczył® mu 

no nienlecku , że lecący wypadł z pociągu, złaiaał nog# i wiozą go

"do -szpitala do Krakowa. Jakoś sm to starczyło.Furmanką przepuszczono*
i

I  Irakowi® Janka £oteg|s sobie wiadossymai sposobami załatwiła przyjdą 

cie Xraty do szpi tala Bonifratów i  nast#pnie dalszą dowową kuracjf, 

mi do wyzdrowienia. *f*fat±SIL$dzy innymi ukrywał s if  w okresie rekon

walescencji u ®^emywfładys3:awy Irysowej* Po wyzdrowieniu Krata przebyć 

wał na Śląsku*

Przewóz rannego partyzanta z lasu koło Stłumia do Krakowa*

Relacja tt Marysi B Zofii Lach-Płanikowej.
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Oddział partyzancki Bojowioa Miał w zesoole własną służbę sanitar

ny* Cięższe wypadki przekazywano do leczenia do Krakowa, gdzie w szpi

talach była pewna i dobrze zorganizowana służba zdrowia® V skład 

oddziału partyzanckiego wchodzili także uciekinierzy z obozu o-iwię- 

cimokiego. Do takich należeli m .i. Andrzej, Staszek i Kfeata* Krata 

w czasie ucieczki został postrzelony w lesie.Znaleziono go dooioro 

po 14 dniach. Przestrzelona noga nie chciała się goić.Początkowo 

przebywał pod onieki ludzi z oddziału. Sana była bardzo bolesna , no ka

zały sio robaki* Przywieziony nrzsz Eomana lekarz, powiedział, te to 

narszie lepiej, uo r o b a k i  spijają ronę, ale rannego trzeba jak najszyb

ciej zawieźć do szpitala# Przy opatrunku robionego przez lekarza 

Kratę tak jęczał, te  Roman musiał rąbać drzewo , by to zagłuszyć,, 

Polecił Marysi,by zorganizowała transnort do Krakowa do szpitala.

Kr;-; tę przeniesiono na krześle do budki kolejowej za Stroniem. Maszy

nista Ghreócicki Włodzimierz zatrzymał pociąg koło budki. Rannego 

wniesiono na krześle do lokomotywy i wysadzono w , by dalej

jechać furmanką, iarysia wymusiła na miejscowym sołtysie wóz i dwa 

koniei razem ze Stefą .Kosook okutane jak wiejskie baby pojechały 

z rannym, który leżał na słomie. Pod ogiłanami robiono okopy*Praco 

były dozorowana nrzez SS* Jeden z pilnujących, gestapowiec z trunią 

czaszką, z trzymał ml z i legitymował jadących, Stefa tłumaczyła mu 

no niemiecku , że leżący wypadł z nociągu, złamał nogę i wiozą go 

do szpitala do Krakowa. Jakoś mu to starczyło.Furmanką przepuszczono.

W Krakowie Janka Koteg^a sobie wiadomymmi sposobaai załatwiła przyję

cie Kraty do szpitala 3onifrstów i następnie dalszą dorsową kurację, 

at do wyzdrowi€mia.3£xIź±Aitdzy innymi ukrywał się w okresie rekon

walescencji u "Karay* Władysławy Krysowej. Po wyzdrowieniu Sra ta orzebyw 

wał na Śląsku.

Przewóz rsnaeaa partyzanta z lasu koło Stronie do Krakowa.

Relacja ” Marysi1* 3ofii Lach-Płanikowej.

_
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Przewóz rannego partyzanta z lasu ko>o Stronia do Krakowa

Relacja ’* Marysi* .o-Pi i Iiaeh-Płen i ko we .1. \

06- partyzancki Bojowica Miał w •• •p o le  własny służbf sanitar

ni* Cięższe wypadki przekazywano do leczenia do Krakowa, gdzie w szpi

talach był5* pewne i dobrze zorganizowana służba zdrowia. * skład 

oddziału partyzanckiego wchodzili także uciekinierzy z obozu o iwi#- 

c1”bH?;:o* Do takich należeli n>*i. Andrzej, Staszek i £ftata* Krata 

w czasie ucieczki został postrzelony w le s ie .Znaleziono ro dopiero 

po 14 dniach, Przestrzelona noga nie chciała się .cplć. Poc z-ą tkowo 

przebywał pod onieką ludzi z oddziału. liana była bardzo bolesna #naka

zały si,i robaki. Przywieziony przez Romana lekarz, powiedział, że to 

•r-arazie lepiej, j o robaki spijają rop , alt rannego trzeba .jak najszyb 

ciej zawieźć do szpitala* Przy opatrunku robionego nrzez lekarza 

.Krata tak j$e*ał, że Roman snsia) rabać drzewo , by to zagłuszyć* 

Polecił arysi,by zorganizowała transport do Krakowa do szpitala.

Kr t przeniesiono na krześle do budki kolejowej za Stroniem, -Aaszy- 

ninta 'hrućcicki Włodzimierz zatrzymał pociąg koło budki. Sannero 

wniesiono na krześle do lokomotywy i wysadzono w , by *ale j

jechać furaanką. Marysia wymusiła na ~iejscowya sołtysie wóz i dwa 

konin i  razem ze Stefą Kossek okutane jak wiejskie baby pojechały 

z rannym, który leżał na sło nie. Pod ogilanasi. robiono okony .Praco 

były dozorowane nrzez 83 . Jeden z pilnujących, gestapowiec z truoią 

czaszką, z -trzy ił łóz i legi ty rował jadących. Stefa tłumaczyła rmi 

no niemiecku , że leżący wypadł z naciągu, złamał nogę i wiozą go 

do szpitala do Krakowa. Jako4 rau to starczyło.Furmanką przepuszczone.

W KTakowie Janka Koteg^a sobie wiadomyrotai sposobami załatwiła nr*yjv« 

cie Kraty do szpitala bnlfratów i nastfpnie dalszą do^nową kuracja, 

aż do wyzdrowienia. JftrŁś±;;i $d zy innymi ukrywał się w okresie rekon

walescencji u łi XaT!y*Władysławy irysowej. Po wyzdrowieniu ±<rata nrzebyw 

wał na kląsku.
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Srzut .-lia oddziału partyzanckiego Oarbriik w Prtlczy w pobliża "tronia.

iJelae.ia " arysln Zofii Łach-Płanikowe j •

Ka wióim? 1944 r ,!-«rysia przyjechała do Falezy * inżynierem topograf* 

r.rze k.o-zany *.' nr ze z "S a r m ^p o r  Jerzego Swiąfceckiego. Snotkanie z nimi 

rf »r kcvle odbyło sit- w iesskaniu ’*Hoay*!, Gutowskiej 'ioTiany, ul.Fi- 

lina. topograf w Falezy wytyczył lądowisko, zrobiono dokładny plan, 

tzw. oleatkii, którą przesłano do Anglii. Wyznaczony teren znajdował 

sif  w pobliżu ‘Stronia # Falezy koło Zachełada.

W lipeu 1944 r w rejonie Falezy przebywał oddział partyzancki 

bojowica, kołoKalwarii odz. partyzancki Legionu Śląskiego Uuta Pod

górze pod dowódcwek kpt Sycha**tfziadaka" , w Soicibiu odz.part. Surowiec 

II- "i batalion pod dow, por. “Hardego, Gerarda woźnicy i oddział 

zwiadowcó’ rosyjskich kpt «icha jłowa, odziały k)h i Al/ fadek P o d 

halański/. Do Falezy Jako łączniczki jezdziły 11 Marysia".Zofia Lach

i "Stefa*, Stefania K ossek .^urad ", Andrzej Pyclik. One wysiadały 

na stac.H stronie, r?y oddział Garbnik nr ze bywał w Falezy, ' ur ri 

y oindorze kolejarza dojeżdżał do Suchej, kontakt z Orabnikiea i •ojo- 

wicą w Suchej, Już natarenie lizeszy r iemieckiej, utrzynywała łącznicz

ką Stanisława Sumęrówne "Sucha Stasia” , córka kowala z Suche 1, koleja

rza. Fonadto na stacji w Suchej w kiosku prowadzony® przez Helen? 

Sabiankt* była skrzynka, a w jej mieszkaniu punkt kontaktowy, kwatera 

dla przerzucanych przez granic*.kierownikiem przerzutów był urzędnik 

k lejowy w Suchej Tadeusz barp os. . Fonadto dojeżdżała do Suchej 

jako kurierka '‘Krystyna*, Stanisława Srodowicz , zamieszkała w Kra

kowie a mająca w Suchej rodzin^ zaangażowanej w konsnlrac.ii.

2 bazy lotniczej w Londynie otrzymano potwierdzenie przekazanych 

danych o ilt f o w  zrzutu. tti dla zarządzenia alarmu i ustawie

nia świetlnych znaków siał by*sygnał radiowy na falach 3BG o godzinie 

17, 2o, 22-ej. 'la pierwszy sygnał zarządzono alarm , ar z y goto wari e 

dla odbierających zrzut, powtórzenie sygnału, którym była ludowa 

pieśń " z e r  one jabłuszko” oznaczało wystartowanie samolotu, oznaczę- 

ny^ dniu 5,''arysia" przywiozła , po odszyfrowaniu go w Krakowie, rozkaz 

odebrania zrzutu. Czekano trzy nooe nr powtórne nadanie sygnału SBC. 

Wreszcie nadleciał oczekiwany samolot, o godz. 12/24-ta, noc/ zaczął 

kr-iżye nad polaną . Odleciał, znów wrócił- latarki były ustawione 

w elipsę. .'/reszcie zaczął zrzucać zasobniki /  pojemniki/ Spadały na las 

w dużym rozrzucie. Po odlocie s a ^ lo t u  i okresie wyczekiwania dla 

bezpieczeństwa rozpoczęto szukanie . Syły przygotowane furmanki 

cele™, przewiezienia zasobników' do powiatu żywieckiego. Oałfdci* 

przygotowania i odebrania zrzutu kierował pluton "Surmy, por Ozesław©

&  -.tacki ago, odda. partyzonekl Sarfanik, poje:: gał? inne pluton*/ oddzia
łu. Soatnrcons została bro**,amunicja, umundurowanie i ży n o b e .

1
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ZWZ AK 
Śląsk

L A C H  Z O F IA  ( "M a ry s ia ")

Od sierpnia 1944 r. kierowała bazą łączności krypt. "Poczekalnia" w Krakowie. 
Wyszła za mąż w 1944 r. za inspektora bielskiego kpt. Antoniego Płanika

Źródło:
Niekrasz Juliusz, "Z dziejów AK na Śląsku", wyd. II K-ce 1993, s. 205, 309

Z. Kotowicz' 99
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