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Niżej podpisany Klemens Sroka,syn Pawła i Wiktorii z domu 

Wodyńska. Urodziłam się dnia 30 września 1923 roku w Żerkowis.powiat 

Jarocin,woj.poznatfakie. Ojciec mój był urządnikiem pocztowym,i w roku 

1924 został służbowo przaniaaiony do Bydgoszczy,obajmując stanowisko 

zastępcy naczalnika pocsty nr. 2. Zmarł v roku 1935. Szkołę podstawową 

ukończyłam w roku 1938 i rozpocząłam naukę w zawodzia kominiarskim, 

u mistrza O.Erdmana. W roku 1940 okupant odabrał ob. Erdmanowi okręg 

kominiarski i przajął mnie nismiee mistrz kominiaraki Otton Wolff,ala 

jako przyuczony robotnik kominiaraki.Pracowałem razem s mistrzem 

Walentym Jagodzińskim i czeladnikiem Waldemarem Jóźwiakiem. Podczas 

wykonywania pracy na Wałach Jagiellońskich w gestapo, w kuchni i celach 

gdzie znajdowały się drswiczki wycierowe do sadzy,kontaktowaliśmy się 

a uwięzionymi polakami prsenoaząe wiadomości i grypay do ieh rodzin 

i odwrotnie. Dokonywaliśmy tego eo dwa tygodnie, bo taka była potrzeba 

ezyazczenia kotłów s sadzy.POdczac Wykonywania tych czynności w rodzinie 

jednego z więźniów geatapo zapoznałem aię z Akowcem Leazkiem Białym, 

ps.Jakub, a naatępnie z Eugeniuszem Roazczynem,pa.Adolf• Było to w roku 

1942 i zoatałem zaprzysiężony przez Jakuba w obecności Adolfa i jego 

tony Marty w ieh mieszkaniu, W maju tego roku zostałem przeniesiony 
przez Arbeitsamt do warsztatówkolejowych w Bydgoszczy jako zładowacz 

węgla z wagonów do kotłowni. Na polecenie Jakuba i Adolfa,ike dokonywała 

różnych drobnych sabotaży,wapólnie z synem dr.Ointyło, naterenie tych 

warsztatów, jak naprzykład sypanie piasku do zbiorników oliwnych,kół 

wagonów i t.p.Pozatym dalej przekazywałem wiadomości od więźniów geatapo 

otrzymywanych ,od Jagodzińskiego,gdyż dalej wykonywał on prace kominiar- 

akie w gestapo przy ul. Wały Jagielońskie. Latem 1943 roku groziło mi 

aresztowanie przez gestapo, i Jakub wręczył mi lewe dokumenty i współ - 

nie z Adolfem wywieźli mnie do partyzantki w Bory Tucholskie, do nowo 

organizującego się Oddziału Jedliny 102, pod dowództwem Stefana Oussa, 

pa. Dan. Było nas ns początku siedmioro. Likwidowaliśmy leśniczówki 

i zdobywaliśmy broń oraz mundury i książeczki wojskowe, gdyż na leśni - 

ezówkach było po dwóch pilotów niemieckich jako rekonwaleacenci 

/ uszkodzone płuca /. Dokonywaliśmy zastraszania i rekwirowania świń 

i cieląt folksdojcaóm i battendojczom,którzy przejmowali po polskich 

rolnikach ich gospodarstwa. Zastraszanie to było bardzo pomocne. -

4



L

Wiosną 1944 roku od konwoju ns ssosis do śliwie, zabraliśmy całą 

skrzynif kartek żywnościowych, i przekazaliśmy przez Jakuba i Adolfa 

do Bydgoszczy. Latań 1944 roku przyjechał do nas Jan Sznajder ps.Jaś - 

Dąb,i Dan prsekazał mu dowództwo Oddziału. Było nas w tym okresie 

około 30 partyzantów. Teren naszego działania od Tucholi do Śliwie, 

Cekcyna,Bysławia,wyrzutnia VI i V2 pod Wierzchucinem,granicząc z OdćULa- 

łem Świerki 101,pod dowództwem Alojzego Bruskiego ps.0rab,z połączonymi 

aiłami stoczyliśmy duży bój z przeważającymi siłami wermachtu i jakt - 

komando pod Czerskiem Świeckim. Było to jesienią 1944 roku kiedy na 

Bory Tucholskie dokonano zrzutu grup desantowych z Armii Kościószkow - 

skiej.Jedną z nich pod dowództwem por.Stanisława Nikilewieza dołączy - 

liśmy do naszego oddziału Jedliny.Z jednej z wypraw na karczm* i sklep 

spożywczy w Małych Oacnach zastaliśmy w łóżkach dwóch oficerów 

z wyrzutni VI i V2. Zabraliśmy im umundurowanie /zoldbuchy/,czyli 

książeczki wojskowe,cenne wiadomośći,oraz naszkicowane przez nich plany 

dotyczące tych wyrzutni,które to przekazaliśmy do Bydgoszczy.

Na teren wyrzutni nie udało sif nam dostsć sle obserwacja i notatki 

były cenne dla dowództwa i przekazywane do Londynu. Pod jesień 1944 r. 

otrzymałem rozkaz doprowadzenia łącznika kobietf ze atscji Zarośla, 

do leśniczówki Wypalanki.Nadjechał pociąg i wysiada kobieta trzyma 

w  prawej rfee gazet*,a w lewej teczkf.Wszystko sif zgadza,oczom nie 

wierzf moja matka, idzie wskazaną drogą,w bezpiecznym miejscu pokazałem
•

sif w uzbrojeniu i uścisnąłem sif z nią.Usłyszałem słowa - ale ty 

śmierdzisz zgniłymi jajami, mój żołądek nie pracował,gdyż żywiliśmy 

sif zaparzonym mifsem.Natomiast w Tucholi była formowana rozbita na 

wschodnim froncie dywizja i nas bardzo goniła,las był zamały a żyta 

śeifte. Doprowadziłem matk* do leśniczówki, gdzie czekał na nią Dan 

i Jaś-Dąb. Po kilku godzinaełąotrzymałem z matką widzenie i swobodnie 

mogłem porozmawiać. Matka jako kurier była w Borach dwukrotnie. 

Nadmieniam,że wspólnie z Oddziałem przechodziłem wszystkie obławy i 

okrążenia, oraz zasadzki. 0 szczegółach nie pisz*,gdyż zabrało by to 

za dużo czasu,jeżeli zajdzie potrzeba, służf wyjaśnieniem.Kilkanaście 

razy odbierałem nocą poeztf,se skrytki pod korą otwieraną ze atarej 

lipy, pod wsią Zaleaie,przesyłaną przez Zająca z poczty Bysław,doty - 

czącą obław, zasadzek* i tp. przez Jaehtkomando, Szupo i Żandarmerią 

Ukraińską.Póśną jesienią Jaś-Dąb przyprowadził do naszego Oddziału 

cywila z radiostacją nadawczo-odbiorczą,zrzuconego przez Armif Radziecką, 

Posiadał pseudonim Piotr-Paweł,i jak się dowiedziałem po powrocie 

z Sybiru nazywał sif Anatol Jegliński z zawodu nauczyciel i krótko - 

falowiec,który miał rodzinę w Bydgoszczy.
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Na początku lutego 1945 r. front sif zatrzymał na pasie 

przećiw-pożarowym przed Okoninami a Białą* Oddział nasz w tym czasie 

był mifdzy tymi wioskami. Zadecydowano skontaktować się z dowództwem 

frontu w celu zaatakowania hitlerowców z tyłu. Przez front przeszli 

ze szkicami niemieckich pozycji Jaś-Dąb, Miszel, lotnik francuski,który 

uciekł z niswoli i był w naszyci Oddziale, oraz Koliyjeniec rosyjski, 

który też był w naszym Oddziale. Przechodząc przez linie frontu schwytali 

żołnierza niemieckiego i jako jeiica przekazali sztabowi generalskiemu, 

który sif mieścił w Zslesiu. Tsk jak poprzednio uzgodniono rosjanie 

zaatakowali w nocy o godź. 24-tej z «4 na15 lutego, a my z tyłu zaatako - 

walidmy niemieckie pozycje zaś niemcy zdezorjentowani uciekli w popłochu, 

natomiast czfść sif poddała,a rosjanie poszli dalej. Nas kilkunastu 

partyzantów dowieźli saneczkami do Zalesia, gdzie czekał na nas Genersł 

rosyjski z solidnym śniadaniem. Były konserwy a nawet bimber. Tam zło - 

żyliśmy broń i obiecano nam odznaczenia i przepuetki do domu.

Nastfpnego dnia tj. 16 lutego zebrało nas NKWD na przesłuchanie do 

Małych Gacen. Następnie prowadzono nas przez Byaław do Jeziorek pod 

Swiecie. Tam oddzielono nas od desantu, który był razem z nami od jesieni 

1944 roku. Nas Akowców poprowadzono do Śliwic, gdzie mieliśmy otrzymać 

przepustki do domu..Po dwóch albo trzech dniach nadjechały samochody 

cifżarowe i rozkazali nam sif załadować i usiąść na podłogf, jeden 

drugiemu mifdzy nogi. Nastfpnie wskoczyli żołnierze rosyjscy z auto - 

matami i zapowiedzieli kto wstanie kula w łeb, oczy nam sif dopiero 

otwarły. Eskortowali nas przez Bydgoszcz do Chełmna, wifzienia nazwanego 

okrąglak, tam nas dokładnie zrewidowali i pozabierali nawet aparaty do 

golenia. Nastfpnego dnia zawieźli nas do Dzisłdowa, Byłego obozu Gestapo, 

gzi* gdzie karmili nas zapażoną peluszką. Po kilku dniach załadowali nas 

do wagonów towarowych i wieźli przez 28 dni do obozu Ross ss Czelabiils - 

kism /zachodnia syberia/. Mieszkaliśmy w ziemiankach i pracowaliśmy 

w kopalniach wfgla* grafitu i sianokosach. Umieralność była bardzo duża 

około 30 ludzi dziennie umierało. Wywożono ich za płot obozu do wspólnych 

mogił zrównaną z powierzchnią ziemi,aby ni* pozostało po nich nie żadnego 

śladu. W październiku 1945 r.wywieźli wszystkich i zwolniono do domu 

cywilów, polaków i niemeÓw a nas Akowców po kilku dńiaeh wywieźli do 

obozu jenieckiego koło Kisztyna, gdzie już w nim przebywali - niem*y SS , 

rumuni i wfgrzy. Z pośród tych narodowości nas akowców traktowali naj - 

gożej a faworyzowani byli niejacy SS.

Pracowaliśmy tam w wyrfbie lasu i kamieniołompeh. W styczniu 1946 roku 

do obozu przybyła komisja mifdzynarodows Cz*rwon*go Krzyża. Na placu 

apelowym stanfli niemcy SS, rumuni i wfgrzy - a nas akowców samknfli 

w baraku z zakratowanymi oknami. Przy pomocy kolegów, a sz«z*gólnie
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dwóch e zawodu kowali Mańkę i Kazika z partyzantki z pod Mławy, i mojej

małaj głowie, udało się przedostać mi przez kraty okienne i dobiec do 

komisji międzynarodowej i zameldować o naszym pobyeie w obozie.

Komisja wszystkich nas spisałai i oświadczyła, te będziemy w najbliższym 

ezasie swolnieni i tak się stało* Co kilka dni małymi grupami odwożono 

nas do granicy polskiej i przekazywano Urzędowi Bezpieczeństwa w Białej 

Podlaskiej. Dano nam przepustki i pieniądze na podróż do domu.

Dowódzea nasz Jan Sznajdsr ps. Jaś-Dąb wrócił do Polaki ostatnim trans - 

portem, gdyż awój wyjazd odstąpił naszemu koledze Czesławowi Fredrychowi 

ps. Tyka, który bardzo ehory i słaby był. Potwierdził to Tyka.

Bo Bydgoszczy wróciłem pod koniec lutego 1946 roku i od I marce 1946 r. 

pracowałem u ndetrza kominiarskiego Walentego Jagodzińskiego u tego 

samego z którym podczas okupacji przenosiliśmy wiadomości i grypsy od 

uwięzionych w Gestapo do ich rodzin i odwrotnie. W 1947 roku ożeniłem 

się. W 1958 roku otrzymałem wolny rejon kominiarski na Kurpiach w miejsco

wości Łyse, woj. Oetrcłęka. Mieszksłem i precowałem na tym terenie 

Puszczy Kurpiowskiej ponad 29 lat, i w tym okresie wyszkoliłem 13-uczni 

kominiarskich, którzy są dzisiaj mistrzami i utrzymuję z nimi miłe 

stosunki. Z uwagi na w y s o k ą  palność tego terenu, udzielałem się społecz

nie w Ochotniczej Straży Pożarnej, piastując kolejno stanowiska naczel - 

nika, prezesa i komendanta gminnego, za co zostałem uchoncroweny 

srebrnym i złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa przez Zarząd Cłówny 

O.S.P. i srebrnym krzyżem Zasługi przez Radę Państwa. Nadmieniam, że 

nigdy nie należełem do żadnej partii politycznej ani do ZBOWiD.

W roku 1981 przeszedłem poważaą operację. Usunięto rai prawą nerkę 

i pęchers. W styczniu 1987 r. zdałem rejon kominiarski i otrzymałem 

rentę inwalidzką II grupy. W sierpniu 1987 r. powróciłem wraz z żoną 

do Bydgoszczy. Z chwilą organizacji Okręgu Związku Armii Krajowej 

w Bydgoszczy w Maju 1989 roku wstąpiłem w jej szeregi i zostałem zweryfi - 

kowany. W listopadzie 1990 r. otrzymałem Krzyż Kawalerski.

Teraz opiszę o nieżyjącej mojej matce i siostrze. Matka moja Wiktoria 

Sroka zd. Wodyńsks, ps. Ewa - Wikta tmientr ur. 23.XII. 1893 r. i żyjąca 

siostra meja Msrtyna Sroka ps.Teresa ur.30.1.1927 r.z męża Szchrajber, 

w szeregi A.K. zostały zaprzysiężone przez Marię Białą ps.Magda w 1944 r. 

Jako łącznik i kurier była przyjmowana w leśniczówce Wypalanki w Borach 

Tucholakich przez Stefana Gussa ps.Dan i Jana Sznajdera ps.Jaś-Dąb.

Również i ja z matką się widziałem i odprowadzałem do leśniczówki ze 

stacji kolejowej Zarośle. W mieszkaniu mojej matki w Bydgoszczy,przy 
ul. Nowogrodzkiej nr. 2 mieszczącym się na poddaszu, dwukrotnie Były 

nadawane meldunki radiostacją do Londynu.
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W oknach od pokoju na widok ulic Nowogrodzkiej,Xanałowej i Staroaz - 

kolnęj, oraz od kuchni na widok od atrony Grunwaldzkiej i Kanało - 

wej obserwacja w tym czaaia prowadziła matka i siostra. Potwierdził 

mi to Eugeniusz Roszczyn, pa.Adolf i powiedział, te radiostacje 

obsługiwał Jankowski. Z ust mojaj matki i siostry dowiedziałem sif, 

te gdy front był jut pod Bydgoszczą, matka otrzymała zozkaz aby 

pojechać do Swiecia i zawieźć jakież meldunki i sozkazy. Po załat - 

wianiu rozkazu matka powróciła piechotą, gdyt pociągi jut nie kurso - 

wały. Po powroeie matki przyszła do niej Maria Biała pa. Magda, i po - 

wiedziała te organisaeja jest nadal zakonspirowana i teby o niej 

nikomu nie nie mówić. W marcu 1945 r. zostali aresztowani i osadzeni 

w U.B. przy ul. Markwarta Jankowski, Leszek Biały, Roazczyn i moja 

matka jako ostatnia. Maria Biała aresztowana nie została. Jak wiadomo 

zostali tam zamordowani i pochowani pod śmietnikiem Leszek Biały, 

i jego kolega z Warszawy. Matka moja miała odbitą głowf i na potyliey 

ogromny krwiak ropny,fparował ją tyletką lekarz niemiee, który tet 

tam przebywał jako aresztant. Matka moja została zwolniona i powróciła 

do domu w listopadzie 1945 roku. Podczas spotkania z Eugeniuszem 

Roszczynem i jego powatnie chorą toną Mertą w ieh mieazkaniu, przy 

ul. Chrobrego nr. 22 dowiedziałem sif, te prawdopodobnie aresztowania 

powatały przez przekazaną radiostację Jankowskiemu przez Jeglińskiego 

spadschroniarze zrzuconego z dwoma sowieckimi radiostacjami w Bory 

Tucholskie. Jegliński i Jankowski znali aif z przed wojny jako 

krótkofalowcy. Od Eugeniusza Roszczyns dowiedziałem sif, te gdy 

Jankowakiemu odmówiono przyjfcia do ZBOiC Jankowski pojechał do Warsza

wy do Jeglińskiego, który był pułkownikiem M . O .  i otrzymał od niego 

zaświadczenie które to ZBOtiD honorował i został przyjfty.

W czerwcu 1989 roku po uroezystośeiakh w Lipinkach i powrocie do 

Bydgoszczy z Janem Sznajderem, odwiedziliśmy Eugeniusza Roszezyna, 

który potwierdził te słowa, odnośnie Jankowskiego i Jeglińskiego, 

które to wytej opisałem.

Byłoby to wszystko eo pamiętam i napisałem, potwierdzam to 

własnorfeznym podpisem.

Bydgoszcz,dnia 30 września 1991 r. Klemens Sroka pa.Sfk

Kapral Oddź
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Zarząd iO stycznia 1y7? '̂-'r u
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19.- S R O K A  Klemens - ps. "Sęk", syn Pawła i Wiktorii /z d0
Wodyńska/, ur. 30 września 1923 roku w Żerkowie, pow. Jarocin. /' 

W szeregi żołnierzy AK zaprzysiężony i przyjęty przez Leszka 
Białego /"Jakub"/ - wiosną 1943 roku. Do OP "Jedliny-102" był 
przywieziony przez Eugeniusza Roszczyna /"Adolf"./ - w kwietniu 1944 roku. Brał udział w różnych akcjach bojowych, dywersyjnych, 
wywiadowczych i rekwizycyjnych. M.in. uczestniczył w zdobywaniu 
broni, żywności i odzieży, patrolowaniu terenu, obserwacji i 
śledzeniu wyrzutni broni "V" pod Wierzchucinem, rozbrojeniu 
konwoju i rekwizycji kartek żywnościowych i odzieżowych, itp. 

v Pod koniec sierpnia 1944 roku tucaistńićajł w akcji na Czersk 
S* ci.Świecki, a w lipcu - w walce i osłanianiu ewakuacji obozu pod 
" ■ . Białą, zaatakowanego przez przeważające siły Wehrmachtu i Jagd- 

kommando. W lutym 1945 roku brał udział w bitwie z wycofującą 
dużą jednostką Wehrmachtu, w rejonie "Bagno Grzybno" - na odcin- 

o.ku Biała - Okoniny. Za osobiste męstwo awansował do stopnia kap- 
w-t3' -— rala i został przedstawiony do odznaczenia Brązowym Krzyżem Za- 

sługi z Mieczami, Był żołnierzem odważnym i koleżeńskim.
"Sęk", jako żołnierz AK - przeszedł gehennę przesłuchań w 

Krzywogońcu, Śliwicach, więzienie w Chełmnie n/Wisłą oraz obóz 
przejściowy w Działdowie, deportację do łagrów w "Rozie" /"Ró-  ̂
ża"/ k.Korkino i jeńców wojennych k.Kysztymu. Dzięki staraniom 
i interwencji d-cy internowanego oddziału "Jedlin" - "Dęba",
21 lutego 1946 roku był repatriowany do Polski.

Zmarł w Bydgoszczy - pxOTiHpiadiateiixKx3t2$tś[xi:ialc]ix - w maju 1996 
roku, jest pochowany na cmentarzu Św.Trójcy przy ul.Lotników.
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wydrukowane ze strony: poczta.wp.pl

Od: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej <fapak@wp,pl>
Do: <esta365@poczta.fm>

Data: Wtorek, 7 Maja 2013 10:52
Temat: Odp:

Szanowna Pani,
Przesyłaliśmy Biuletyn ponieważ nie otrzymaliśmy informacji odmownej.
Mam do Pani ogromną prośbę: Otóż przygotowałam biogram śp. Klemensa Sroki, Ojca Pani. Biogram zostanie 
opublikowany w cz. 7 Słownika biograficznego konspiracji pomorskiej. Proszę o podanie:
- daty zawarcia związku małżeńskiego oraz imię i nazwisko rodowe żony śp. Klemensa
- proszę o fotografię śp. Klemensa - może być fotokopia, skan.
Z góry dziękuję
Z poważaniem 
Elżbieta Skerska
redaktor “Słownika biograficznego konspiracji pomorskiej.."

Dnia Poniedziałek, 29 Kwietnia 2013 15:55 <esta365@poczta.fm> napisał(a)
>
> Proszę nie przysyłać materiałów z Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej dla Pana Klemensa Sroki. Pan Klemens 
Sroka nie żyje.
>
> Z wyrazami szacunku
> Krystyna Sroka

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej 
87-100 Toruń, ul. Podmurna 93 
tel.: 56/65 22 186 
www.zawacka.pl

Przekazując 1% na Fundację 
KRS 0000 41692
Realizujesz testament gen, Elżbiety Zawackiej

http://poczta.wp.pl/d687/printmail.html7uicN51327 2013-05-07
18
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wydrukowane ze strony: poczta.wp.pl

Od: <esta365@poczta.fm>
Do: <fapak@wp,pl>

Data: Niedziela, 14 Lipca 2013 11:47
Temat: Odp:

Witam Panią,
przepraszam, ze tak późno odpisuję, ale sporadycznie sprawdzam pocztę prywatną, dzisiaj niestety najważniejsza 
jest ta zawodowa.
Małe sprostowanie, jestem synową, a nie córką, mój mąż, a syn P. Klemensa też nie żyje, więc potrzebuję trochę 
czasu, żeby wiarygodnie Pani odpowiedzieć. Nie mniej uczynię to z wielką ochotą i postaram się ten czas skrócić do 
minimum - z szacunku dla mojego Teścia, wart jest chociażby takiego drobiazgu z mojej strony.

Pozdrawiam serdecznie,
Krystyna Sroka

Od: "Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej" <fapak@wp,pt>
Do: esta365@poczta.fm;
Wysłane: 10:52 Wtorek 2013-05-07 
Temat: Odp:

> Szanowna Pani,
> Przesyłaliśmy Biuletyn ponieważ nie otrzymaliśmy informacji odmownej,
> Mam dc Pani ogromną prośbę: Otóż przygotowałam biogram śp. Klemensa Sroki, Ojca Pani. Biogram zostanie 
opublikowany w cz. 7 Słownika biograficznego konspiracji pomorskiej. Proszę o podanie:
> - daty zawarcia związku małżeńskiego oraz imię i nazwisko rodowe żony śp. Klemensa
> - proszę o fotografię śp. Klemensa - może być fotokopia, skan.
> Z góry dziękuję
> Z poważaniem
> Elżbieta Skerska
> redaktor "Słownika biograficznego konspiracji pomorskiej.."
>
> Dnia Poniedziałek, 29 Kwietnia 2013 15:55 napisał(a)
> >
> > Proszę nie przysyłać materiałów z Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej dla Pana Klemensa Sroki. Pan Klemens 
Sroka nie żyje,
> >
> > Z wyrazami szacunku
> > Krystyna Sroka

> Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej
> 87-100 Toruń, ul. Podmurna 93
> te!.: 56/65 22 186
> www.zawacka.pl
>
> Przekazując 1% na Fundację
> KRS 0000 41692
> Realizujesz testament gen. Elżbiety Zawackiej
>
>
>

http://poczta. wp.pl/d687/printmail.html?uid=52844 2013-07-1520

mailto:esta365@poczta.fm
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http://www.zawacka.pl
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