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Wspemnienie kombatanta.
33333S3SS2SSS533S«8SSSSS

R@k 1939* P© kampanii wrześniowej, to okres od któreg© chcę ©piać swoje 
wspomniena.
Rozpoczął się czas straszny i okrutny, a miałem lat 15« Trudno było mi 
zrozumieć co się stało ? ęitlerowey zamordowali mi ojca, który spoczywa 
wraz z innymi ww2©łinie Śmierci" pod Fordonem. Wyrzucili nas z mieszkaa 
nia. 0 nauce nie był© mowy. Szalał terror, powstały sądy specjalne, któ- 
re miały dla Polaków tylko jeden w y r o k  - śmierć lub obóz koncentracyjny. 
Miejscowi hitlerowcy sami wykonywali wyroki śmierci, © czym d@ dziś 
świadczą mogiły odnajdywane jeszcze stale po tylu latach. W listopadzie 
lub w grudniu 1939 roku zostałem skierowany do pracy w stolami w Nakle. 
Wśród załogi większość pracowników - t© Pelacy, nad którymi dozór spra
wował Niemiec, jako placowy. Pochodził s okolic ITakła i znał doskonale 
jeżyk polski, który pomagał mu w podsłuchiwaniu, © czym P@lacy rozmawia
ją. W 1940 roku - wiosną ów Niemiec podsłuchał moją rozmowę z towarzysza 
mi pracy, przed którymi żaliłem się - w jak okrutny sposób zamordowali 
mi Ojca, wtedy ©n wtrącił się i powiedział - nja wiem za co skazany zos
tał Twój Ojciec - to on strzelał do niemieckiego wojska, które wkracza
ło do NakłaL* Ja temu zaprzeczyłem. W'tedy ©n mnie skopał i zbił. Od tego 
czasu miał mnie na ©ku. Kiedy to w roku 1941 w czerwcu armie hitlerow
skie napadły na Związek Radziecki, miejscowi Niemcy jeszcze butniej poda 
nieśli głowy i stali się jeszcze więcej agresywni, jak we wrześniu 1939, 
r©ku. Pod k©niee 1941 r. przyj eckał© d© zakładu kilku SS-manów sprawdzić 
jak postępuje praca i ile wykonaliśmy ich zamówień. Wtedy to pod namową 
tego placoweg©, niespodziewanie zawołał mnie jeden z tych SS-manów i bez 
jakiegokolwiek powodu zaczął mnie obijać pięściami po twarzy i kopać, a 
następnie rzucił mnie o ścianę, gdzie uderzyłem © parapet okna. Poczułem 
straszny ból i w pierwszej chwili myślałem, że złamali ni kręgosłup. Le
żąc na ziemi on nadal wrzeszczał nade mną, że jak jeszcze raz podpadnę 
u tego placowego to zabiorą mnie d© "gestapo". Nienawiść d© okupanta 
zrodziła 3ię we mnie od pierwszej chwili, a p© tym incydencie wprost ki
piałem z wściekł@ści i tylk© dzięki współtowarzyszom usp©k©iłem się i 
dałem się przekonać, że sam nic nie zdziałam, Trzeba jeszcze odczekać be 
są za silni, a my nie zorganizowani. Placowy nadal patrzył na mnie z nie 
nawiścią, jakby chciał mnie pożreć. D® pracy musiałem nadal chodzić. W V roku 1942 w lutym zostałem przyjęty do pracy konspiracyjnej w szeregi 
Agnii Krajowej w Nakle - obwód "Stodoła". Praca w konspiracji stała się 
fiatem sumienia, patri@tycznym obowiązkiem i wymagała bezwzględnego wyko
nywania rozkazów. Odbywały się odprawy w małych grupach ze względu na 
bezpieczeństw© w razie wpadki. Odprawy prowadziły osoby starsze i doś
wiadczone w pracy konspiracyjnej. Tematem odpraw były: szkolenia o cha
rakterze wojskowym z równoczesnym podawanie^.źródeł w zdobywaniu wiedzy 
w©jsk©wej, sposoby i metsdy małego i dużeg© sabotpżu, zasady konspiracji 
itp.Wolny czas po pracy wykorzystywano na niesieniu pomocy Polakom i in
nym ladziom - w różnej formie, a zwłaszcza tym, którzy musieli się ukry
wać przed okupantem. P©nadt© zajmowaliśmy się ©bserwacją transportów 
wojskowych - kolejowych, kierowanych na fronti wschodni i z tego kierunS 
km powracających. Zajmowaliśmy się też zdobywaniem, zbieraniem i magazyi 
nowaniem broni, środków sanitarnych, jak: bandaży, lekarstw, środków od
każających /j®dyna, nadmanganian potasu, woda utleniona i in./, narzędzi 
chirurgicznyeh/np. skalpele, pinsety i in./.Materiały te przez punkty ki 
kontaktowe w Bydgoszczy przekazywań© oddziałom partyzanckim w Berach Tu
cholskich, Uczyliśmy się też posługiwania i obchodzenia z bronią palną, 
bez prób strzelania, bo na t© nie był© warunków. Praca w stolarnii prze
biegała bez szczególnych zakłóceń. Wśród polskiej załogi panowała zgoda 
i harmonia, co pozwalał© bez ©bawy na solidarne prowadzenie małego sabo
tażu. Polegał® to nas niszczeniu dobrych partii drewna, niedokładnym 
'wykonywaniu elementów k©nstrukcyjnych, p©dcinaniu pasów na złączach, kt< 
re często pękały, powodując przestaje maszyn. Niemcy wprawdzie nas pode, 
rzewali, ale nikt nie dał sie złapać na gorącym uczynku. W kwietniu 194
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aTc nigdy dotąd ,yl5nłe zawołał i grzecznie zaczął ze mną rozmawiać na 
temat podpisania "folkslisty", c© rzekomo mogłoby mnie uchronić przed 
obozem i zapewnić lepszą przyszłość. Zdenerwowany - wybuchnąłem, kate- 

Uf gorycznie odmawiając - stwierdziłem, że mój Ojciec był Polakiem, ja się ’ 
takim urodziłem i Polakiem zostanę. Placowy był tym zaskoczony, wrzesz- r 
cząe na ranie odgrażał się, że "jeszcze mi pokaże".0 zajściu tym powia
domiłem organizację. Doradzono mi abym wzmocnił czujność, nie sypiał w 
domu, bo mogą mnie Niemcy aresztować i załatwić tak, jak uczynili to z _ 
moim Ojeemii wielu innymi. Doskonale rozumiałem intencjo okupanta* po- t 
prostu potrzebowali ludzi de wojska, a ja miałem wtedy 1S lat, 
jj& EgSrfaia Za stawianie ©poru w lipcu 1942 roku zostałem wywieziony de 
obozu przeszkoleniowego zamkniętego w Gdańsku,, Do pracy i z pracy cho
dziłem wraz z wielu podobnymi pod nadzorem. Za najdrobniejsze przewinie* 
nia karano chłostą przy pomocy pejcza w biurze komendanta obozu. Odbywa-, 
ły się też kary zbiorowe - polegające na wykonywaniu skoków "żabki" z 
cegłami w ręku - aż do ostatecznego i zupełnego zmęczenia, pod nadzorem' 
wartowników z owczarkami, specjalnie do pilnowania ludzi wytresowanymi. r 
Pracowaliśmy w różnych miejscach Gdańska i okolicy /np.sOrunia, Nowy 
Port, Oliwa/. Tu miałem doskonałą okazję poznania Gdańska i szczególnie 
polako-żerczych jej mieszkańców. Wszelkie zdobyte informacje o charakte
rze wywiadowczym przekazywałem - poprzez punkty kontaktowe i łącznika 
z Nakła - do Bydgoszczy. Ta działalność podtrzymywała mnie na duchu,mi- 

"k m© szykan i represji stosowanych przez komendanta lagru. Zmaltretowany i 
poniżony ciężkimi pracami w lagrze, po trzech miesięcach zostałem skie- ■ 
rowany do firmy budowlanej w Gdańsku. Zamieszkałem w obozie półwolnoś
ciowym na "Troilu", z którego to już jeździłem do pracy bez nadzoru, c© 
był© mi na rękę. Mogłem poruszać się swobodniej po Gdańsku i okolicy.
H celu większej swobody w poruszaniu 3ię nie nosiłem obowiązującego 
Polaków znaku "P”, przez co mogłem wykonywać swoją działalność wywiadow
czą, tym bardziej, że dość biegle władałem językiem niemieckim. Nowy 
majster częste indagował mnie o przyczynę mojego pobytu w obecnym miescu 
pracy, dawałem mu wymijające odpowiedzi, by szkopa nie drażnić ©raz aby , 
przypadków© się nie dekenspir%wać» P® zachowaniu Niemców można było 
wnioskować o powodzeniu lub nrTpewedzeniniach odnoszonych na frontach 
walk/np.: nerwowość, przygnębienie, zaczepność, agresywność itp./.
Takim też był mój majster. Z początkiem listopada moja firma dostała 
zlecenie na zabezpieczenie Swu-piętrowego domu nad kanałem. Skierowano ± 
tu wraz ze mną siedmiu ludzi ze sprzętem. Dem ten znajdował się 400 m ©d 
kanału zwanym "Królewskim", był obsadzony przez"Wehrmacht" strzegący za
maskowane wzdłuż tego kanału - paliwo. Obserwując z okien dachu okolicę 
i kanał zauważyłem m, iii. — jak holowano okręt podwodny do doku, stanc- 

b wiska dział p—lotniczych, lokalizację balonów zaporowych itp. Te i inne 
spostrzeżenia przekazywałem wraz ze szkicem sytuacyjnym - łącznikowi z 
Bydgoszczy. W firmie nawiązałem kontakty z innymi Polakami tu pracujący
mi. Nawiązywanie kontaktów w Gdańsku a Pdąkami w zasadzie było nietrudne, 
ponieważ dużo ich tu wywieziono na przymusowe roboty. Pomimo zachowanej 
ostrożności Niemcom podpadły dokonywane sabotaże przezemnie i moich ko
legów /np.s przepalanie silników elektrycznych, celowe nie umieszczanie 
prętów stalowych w wykonywanych przez nas profilowych konstrukcjach be
tonowych, przeznaczonych dla niemieckiej marynarki wojennej. 3y uniknąć 
aresztowania uciekłem z pracy w Gdańsku z powrotem do Nakła, gdzie jakiś 
czas się ukrywałem* Po skontaktowaniu się z "Markiem" zostałem skierowa— 
do punktu kontaktowego "Katakumby" w Bydgoszczy* |fej;ąd, po trzech dniach, 
na początku^marca,za pośrednictwem kurierki, zostałem przekazany do Li
pinek pow. Świecie /punkt - mleczarnia, ob.Czerwiński/. P© dwu dniach 
goniec "Maciek" leśnymi duchtami przeprowadził do zagajnika, w którym 
obozował oddział partyzancki.por. "Graba" - Świerki"/ G-200/. P©r. Aloj
zy Bruski /"Grab"/ - byz^fógś^zgrupowania partyzanckiego, liczącego ©ko
ło 50 ludzi^ w składf którego wchodziły pododdziały: "Bródki", "Dzika", 
"Wilka", "Sójki" - licząceyS -15 ludzi. Otrzymałem pseudonim "Ziarenko?. W oddziale tym odbywały się zajęcia szkoleniowe © charakterze wcjskowym. 
Razem z oddziałem brałem udział w kilku potyczkach z oddziałami "Jagdko- mando. W lipcu 194$ roku przeprowadzono akcję odwetową we wsi Wierzby w 
pewieeie świeckim, gdzie za prześladowanie polskich robotników zlikwido
waliśmy Niemca - administrator^ majątku. Również w.lipcu tego roku w

- X -  .
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w miejscowości Bramka /pow0świecki/ przeprowadzałem z oddziałem u Niem
ców rekwizycję żywności i odzieży„Rekwirowaną w późniejszym okresie żyw. 
n©ść i odzież u niemieckich kolonistów zamieszkujących tamtejsze okolic* 
magazynowano w uprzednio przygotowanych "melinach", zabezpieczając się i 
ten̂ t sposób na okres zimowy* V7 maju 1944 roku zostaliśmy otoczeni przez 
oddziały "Jagdkomando” - w rejonie Starej Huty i Dębiej Góry. W wyniku 
podjętej walki zginęło trzech partyzantów, a£ jeden partyzant - był ran
ny /“Jacek”/* 3?o stronie Niemców — było kilku zabitych, P@ trzech dniac. 
zdołaliśmy wymknąć się z osaczenia, .7 lipcu tego roku w zagajniku,w któ
rym - w wybudowanym przez nas piekarniku - piekliśmy chleb /"Jerzyk" i 
/'Ziarenko'1/, zostaliśmy zaskoczeni przez grupę desantową WP i AR dowo- 

Vdzoną przez por, Kazimierza Waluka, którą poprostu zwabił zapach świeżo 
wypiekanego chleba,! tale - nastąpiło przypadkowe spotkanie /około półno' 
cy/ s grupą spadochroniarzy /liczących ©koło 13 ludzi/, zapoczątkowując 
współdziałanie oddziału partyzanckiego "świerki" z* znakomicie uzbrojo
nym desantem polsko-radzieckim. We wrześniu 1944 roku brałem udział prz 
zrzucie broni, żywności i lekarstw,Razem z tym zrzutem - desantował ra
diotelegrafista zwiadowca choorąży "Piotr-Pąweł" /Anatol Jegliński/, W 
październiku tegoż roku brałem udział/wypadła Czersk Świecki, W akcji 
taj brał© udział panad 100 ludzi /"Świerki* - w pełnym składzie, około 
15 osobowgc grupa z oddziału partyzanckiego "Jedlin", większa część Spa
dochroniarzy por, Kazimierza Waluka /*Żelazny","By3trocki", "Czarny Waś- 
ka"/, Zaskoczenie Niemców był® całkowite, wioska przez kilka godzin zna 
dowała się w naszych rękach. Dzięki skomasowanemu działaniu siły ognio
wej naszej broni maszynowej, przybyłe z odsieezą z kierunku Jeżewa od
działy niemieckie, nie zdołały przełamać naszej linii obronnej, co poz
woliło naszym oddziałom spokojnie wycofać się do lasu© Zdobyto magazyn 
żywności i odzieży oraz breńo Padło kilku Niemców, a z naszej strony 
był tylko jeden ranny - spadochroniarz Kalinowski, W potyczce nad Czar
ną Wodą, w której wspólnie brałem udział%grupą desantową Armii Radziec
kiej przeciwko przeważającym siłom Wehrmachtu* zostałem ranny w lewą no 
gę, P© obu stronach było wielu zabitych i rannych, W grudniu 1944 roku, 
zostałem w celach wywiadowczych ®£adtx skierowany na teren powiatu wy
rzyskiego, ES%3&l£8XCH3aB3BH[[ W lutym 1945 roku,dzięki Styczniowej 
ofensywy wojsk radzieckich i współdziałającej I-szej Armii WP* doczeka* 
łem się wyzwolenia z pod okupacji hitlerowskiej, W partyzantce - otrzy
małem nominację na stopień starszego sierżanta,,
Zgodnie z obowiązującymi wówczas zarządzeniami - zgłosiłem się do ko
misji weryfikacyjnej, dokonując w ten sposób dopełnieni^ obowiązku u- 
jawnienia się.

/-/St,sierż,Edward Semrau

Nakłc, dnia 29grudnia 1903 roku©
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SEMRAU Edmund

partyzant ” Świerki"

 K
Wykaz odznaczeń "Jary”

ps. "Ziarenko”

Micnała
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14 kwietnia 1993 r zmarł mój 
kochany mąż, ojciec, teść i dziadek

EDWARD SEMRAU
lat 68

żołnierz Armii Krajowej
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 17 kwietnia 1993 r. o godz. 8.30 w 

kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Nakle.
Pogrzeb odbędzie się dnia 17 kwietnia 1993 r. o godz. 12.00 z kaplicy przy ulicy 

Bohaterów w Nakle.
W smutku pogrążona

RODZINA
(12609-g
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