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Nazywam się Józaf Mećlyaki ur. 08* 10« 1924 r w Przykanie paw* Turek ob* woj* 
Konińskie, syn Leonarda i Karianny zd* Kowalska oba je rolnicy * Obecnie mieszkam 
w Wejherowie woj* Gdańskie ar tel* 722343 •
Wykształcenie średnie - Technik Handlu ,księkgowy, rolnik,ogrodnik dyplomowany 
mistrz rzeczoznawca pszczelarski,specjalista zagadnie* BHP i wykładowca z uprawnie
niami ustawowymi* Da wybuchu wojny w okresie lata ad zakończeni* szkoły III stapnia 
w Wierzchucinie Król. pow» Bydgoszcz pracowałem w Kuźni Karnowskiego i na majątku 
w Łącku W&łym ga* Wirzchucin król.. Pa ząjęciu Falski przez faszystów niemieckich 
i pawrocie z ucieczki w końcu października 1535 r* Ojcioa został zatonięty w więzieni* 
Koronowskim,gdzie przebywał jaka zakładnik da ostatnich dni grudnia 1933 r* Ja w tym 
czasie pracowałem na majątku Smogoleskiego w Łącku Małym, gdzie w czasie pracy 
było słychać na palu jak niemcy rostrzeliwują polaków na*/rowami strzeleckimi w 
Buszkach k* Koronowa * Ja w tym czasie posiadałem jako 15 lotni chłopak rewolwer 
6 strzałoyy kaliber/ 8/mm • HI Rewolwdr był własnością ojca • 0 czym ktoś doniósł 
niemieckiemu wywiadowi* Fragnąłam go przechowano odpowiedniej chwili wrazie potrzeby 
Obecność ojca w więzieniu * Nie pozwalał* mi się przyznać do tftgo pod żadnym pozorem « 
Wywiadowca w czasie przesłudań bił mnie i przystawiał oksydowany rewolwer również 
6 strzałowy do skroni, a nwet 1 raz wyprowadził mnie pad 20 letnią btzoze nad jezioem 
rosnącą w przybrzeżnych trzcinach i powiedział * jak się nie przjinnass gdzie masz broń 
ta będziesz leżał pad tą brzuską " . Wiedząc ,że przyznanie się ta śmierć, być może nie 
tylko ojca ale moja i pozostałej rodziny, mimo zimnej lufy rewołwera na skroni, nie 
przyznałem się do winy » posiadania brani • Napuszczano na mnie różnych ludzi ze współ** 
mieszkańców nie tylko przez niemców* Nawet matka prosiła ąąaoiada - sąsiada Kończola 
aby mnie namówił de pozbycia się broni * Dopiero ojciec w 1§40 roku latem ,gdy 
zamierzałem przedostać się do Warszawy ,aby konspiracyjnie uczyc^sie i walczyć z faszyzm

• • • X*em wytropił mnie gdzie mam swolwer schowany i utopił w stawku na polu przed domami 
>

robotniczymi w gospodarstwie Ob* Amerykański ega/kos tta*4a/ Mastowtta w Wiskitnie gm* 
Wierzchucin Król* gdzie mieszkaliśmy od 1 kwietnia 1540 roku do końca wojny • 
Postradanie broni i perswazja ojca ,że jestem potrzebny tu na miejscu tak samo jak i 
w Warszawie a tu przede wszaystkim jest mój doa * Pa mimo wielkiej ch^ci nie udałem 
sie do Warszawy,pajechał tylko mój kolega Geźkj z Huty gm* Wirzchucin król* W siepniu 
1543 roku zostałem zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej pseudonim Nejtpel tak 
jak miast® Neapal we Właszech* Kochałem ta maisto z uwagi na jega kontrasty i piękne 
pałożenie . Zobaczyć Neapal i umrzeć mawiałem kiedyś* Dzisiaj pragnę żyć wiecznie i 
podziwiać co Bóg-natura stworzył * Oraz co stworzyć potrafił człowiek - jeśli ta naprawc 
de służy człowiekowi -cieszy jego zmysły a przede wszystkim zwrok i słucto * 4



Zajrzy się żył mnie d«ca Oddziałp Armii Krajowwj "Saloniki " taki kryponim miał nas*
Toddział w Wiskitnie a jego d-cą był Franciszek Tytko,którego żona Maia i jego dwaj

synowie Tadeusz i Kazimierz również byli członkami tegoż oddziału • Według mej pamiec-
oddział liczył 17 osób * Mnie podlegali zaprzysiężeni szeregowcy Graczyk pracujący
u niemca na gospodarstwie mego kolegi Jana Lachowskiego w Wierzchucinie król* 5oraz 

K c to  uO(~cz- oC- v OyfycJćCćya Ca z.Stanisław-lf©««fi^racujący u Hocka 0f$o a przedtem Werner* Kannenberga oboje niemcy
na gospodarstwie polaka Jana Pankanina w Wiskitnie gdzie ja też pracowałem od^cwietnia
1J41 roku $ aż do zakończenia wojny w styczniu H43r* Do Oddziału należeli również
KaayszekJózef, Leonard Słowacki, Alfons Szymański późniejszy angiedejcz -służył z pole
cenią dćy tak oświadczył mi Franciszek łytko w wojsku niemieckim. Ja osobiście miałem
za zadanie w oddziale szerzyć propagandę antyniemiecką i podtrzymywać ducha polaków*

£L *Dlatego urządzałem przy pomocy innych tajemno zabawy, rogłazano wiadomości o niemie» 
ckichm porażkach wojennych itp* Śpiewaliśmy podnosząc na duchu polaków polskie 
patriotyczne pieśni łącznie z Hymnem Narodowym m.in. na kojeji wąskotorowej a 
Wierzchuicina król do Bydgoszcsy • Za ce na szczęście dzięki dobrej opinii jąką 
miałem u jednego z zndarmów niemieckich imieniem Józef zostałem w marcu 1943 r* 
ukarany karą 60 mrek tj.3 nrczne zarobki w tyra czasie. W kwietniu 1S44 gospodarstwo 
przejął bearab niemiec Otto Hook -żołni^ż bez dłoni lewej ręki* Fanatyk hitlerowski, 
Albo były to jego osobiste spostrzeżenia ,albo też wywiad g© tak ustalił * Ponieważ , 
prowokował w rćżry eposeb me ją osobę przy otwartym oknie wychodzącym na ogród obsadzo-* 
ny drzewami zostawiał aae wieczorom już^famordowaniu 2 członków AK* z Borów Tucholski^ 
ch z jego własną bronią tj. karabinem ,pistoletem “Walterem" oraz bronią myśliwską 
i amunicją poto by ją wyczyścić* A w /órwszych dniachm sierpnia 1J44 roku tym samym 
pistoletem "Walterem" za to że, redliłem luikie ziemniaki a nie sprzątałem żyta po
nocnym deszczu,posądził mnie o sabotaż i niespodziewanie w czasie schylenia się nad

r «s ̂skrzynią od sieczki udeżył w oczy a szczególnie w lewe oko tak że, je uszkodzone po «tc
łdzień dzisiejszy a gdy upadłem znęca się dalej# Pragnął mnie oddać do Lagru «

Uchroniła anie od tego postawa opiekuna Polaków-miejscowego niemca Dietrycha zam * 
w Wiskitnie • W tym czasie szkoliśmy innych Tadeusz Tytko i ja ałodzioż Wiskitna 
i okolicy nie tylko w słowie i piśmie j* polskiego ale również hi s tor wiata
a szególnie Polski* Sami dokształcając^się ucząc się jeżyków obcych * W końcu 1944 r*

1 przygotowywaliśmy się do wyzwolenia z pod okupacji i w tym celu z miedzianyech 
^  ^ pieniędzy polskich robiliśmy w domu obecnej mej zony Domiceli z d» Paluchowska 
^ ^Vorzełki do wpięcia w klapę po wkroczeniu wojsk rosyjskich* Pa wojnie rodzina Tytków 
- Zamieszkiwała w Wiskitnie a od i970 r weaz z jednym synem w Lublinie * A ja po odb/ciu
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^>^%^służby w Ludowym wojsku Polskim znalazłem się na Wybrzeżu* Piszę o tym szczególnie
^dlatego aby historia tej wioski z czasów ostatniej II wojy światowej zn-alazła

I''* Npwoje obicie również w historii Armii Krajowej Pomorza « Ta wieś była ^awaze wsią
* patriotyczną i taką jest po« dzień dzisiejszy^z którą utrzymujerzwiązki p® dzień

^'T^^dzisiejszy » Tak^&ory Tucholskie są polskie*Tak ta wieś była nie tylko z korzeni 
$ /  'n^ \.polska i najbardziej patriotyczna®

 ̂ \,^  • Łącze wyrazy Szacunku
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