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Relacja § nieżyjącej J S 3 Z i ii z O P I 1!

pinie jszym podaję dane o Nieżyjącej już cioci mojej Zofii Jeszke, 
więźniarce obozu. Rawensbrttk , gdzie znalazła się za tajne nauczanie 
języka polskiego podczas okupacji niemieckiej, i wj?g przesłanej ankiety 
postaram się fakty te odtworzyć. 
ad.I. Jeszke Zofia /niezamężna/
2. ur.dn. 11.1.? I900r. w Górze pow. /nin

zmarła ( śmiercią naturalną) dn. 21.I.l977r. w Drezdenku woj. Gê -g 
Gorzów 7/LKP. i pochowana na cmentarzu Najśw. Serca Jezusowego w 

3- rB$dgoezcBplesław i Stanisława Jeszke z domu Balicka, 
zmarli oboje w I933r. w Bydgoszczy.

4. ojciec^był nauczycielem, kierownikiem szkoły podstawowej w Górze 
pow. Znin, do I928r. do czasu przejścia na emeryturę.

5. była nauczycielką.
6. podają mój adres: Zofia Więcławska 60- 301 poznań 7 ul. Jugosławiań 

ska 41.
ad II.
Od I9l9r. nauczała w języku polskim w szkole ludowej w Górze pow. 
Znin jako siła pomocnicza, a po skończeniu Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego w Inowrocławiu, od lipca I926r. była na stałej 
posadzie nauczycielki przy tejże szkole. Po ukończeniu W.K.N. (państ 
Wyższy Kurs Nauczycielstwa) w Toruniu, była od roku 1927 nauczyciel 
ką i kierowniczką Szkół Podstawowych w Byggoszczy i mieszkała przy 
ul. Sowińskiego 12 aż do I939r. 

ad III.
Była wielką patriotką całym sercem oddana sprawie nauczania młodzieży 
to też od 1939r. udzielała Się w tajnym nauczaniu, organizowanym przez 
bydgoskich nauczycieli, sama pracując jako pomoc i tłumaczka (znała 
doskonale język niemiecki) przy lekarzu Niemcu.
0 "wpadce” zadecydował przypadek, gdy jeden z uczniów 10 lat(nie chcia 
łabym podawać ani nazwiska ,ani adresu, bo dziś na stanowisku), wracał 
z lekcji z zeszytem pod rękę do domu i zapytany przez Niemca co tam 
ma, pokazał zeszyt z polskim wypracowaniem i podas adres nauczycielki 
tj. Zofii Jeszke, która już dla ostrożności zmieniła mieszkanie.z ul. 
Sowińskiego na ul. Batorego 2 . Niestety i tam znalazło Ją Gestapo i z 
została aresztowana dn. 26 lipca l944r.i skazana na obóz Ravensbrt).fek w 
którym przebywała od września I944r. do połowy marca I945r. potem przet 
ransportowana do strasznego obozu zagłady Bergen- Belsen, z którego 
uwolnił Ją i inne Polki - Czerwony Krzyż działający w Szwecji.
Dokładnie o powyższym relacjonuje naoczny świadek:

W czasie okupacji zobaczyłam Zofię Jeszke w ostatnich dniach lipca I944r 
w zbiorowej celi bydgoskiego gestapo, już po pierwszym, wstępnym przęsłu 
chaniu. Najpierw poznałam w Niej moją nauczycielkę historii w szkole pow4
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szechnej przedwojennej. Dopiero później z rozmowf jakie udało nam się 
przeprowadzić, olsie zorientowałyśmy się, że zostałyśmy aresztowane 
tego samego dnia 26 lipca I944r. i w tej samej sprawie, dotyczącej 
nauczania młodzieży polskiej w tajnym nauczaniu, za co zostałyśmy skae 
zane na obóz koncentr. W Rawensbttck .
Po kilku tygodniach więzienia w G-estapo w drugiej połowie sierpnia, 
wywieziono nas razem z innymi więźniarkami najpierw do więzienia w 
Poznaniu, gdzie również przebywałam z Zofią Jeszke w tej samej celi. Pod 
koniec' sierpnia dużym transportem więźniarek z ca^ej 3’olski, wieziona 
byłam do Berlina i kilka dni trzymana w Moabicie. Zofia Jeszke została 
jeszcze w więzieniu w Poznaniu, ponieważ była tam potrzebna jako tiumac^
ka.
Około 8 września ogromnym transportem kobiet z wszystkich państw euro
pejskich okupowanych przez hitlerowców zostałam przywieziona do Eavens— 
bruck* Około 15 września spotkałam się w tym obozie znów z Zofią Jeszke. 
Ja otrzymałam numer więźnia politycznego 66466, a Zofia Jeszke mogła 
mieć nr około 67000.
Tak w Gestapo jak i w obozie nie rozmawiałyśmy szczegółowo na temat na
szej pracy tajnej w czasie okupacji, ponieważ to było wciąż jeszcze nie
bezpieczne. Usiłowałyśmy raczej zapomnieć, zwłaszcza nazwiska.
Teraz najważniejszą sprawą było wzajemnie sobie pomagać, aby nie zginąć. 
Dzięki temu w dosyć dobrym stanie przeżyłyśmy aż do połowy lutego 1945 r 
kiedy zaczęły się owe sławne selekcje obozowe. Przyjeżdżały specjalne 
komisje gestapowców, przed którymi trzeba było maszerować i oni przezna
czali poszczególne kobiety do "odpowiednich” transportów. Po sposobie 
dobierania można się było domyśleć o jaki transport chodziło. Te selekc
je rozdzieliły mnie z Zofią Jeszke. Dostała się ona do transpórtu składa 
jącego się z osób starszych i chorych. Ten transport wcześniej opuścił 
obóz i skierowany został do obozu Bergen—Belsen, z którego uwolnił więź
niarki Czerwony Krzyż z Szwecji.
Mnie wywieziono z dużym transportem młodszych kobiet, wśród których było 
bardzo wiele Żydówek, w drugiej połowie marca do Koncentrations-Lager 
Flossenburg/Kommando na terenie Czechosłowacji w Sudetach. Tam 7 albo 
8 maja zostałam uwolniona przez żołnierzy amerykańskich. Dopiero po woj
nie gdy się z Zofią Jeszke spotkałam i mówiłyśmy na temat naszego aresz
towania, pewne sprawy się wyjaśniły i jak stwierdziłyśmy, zupełnie przy
padkowo połączone zostały w Gestapo dwa różne nurty tajnego nauczania w 
Bydgoszc zy.
ad.IV*
Po uwolnieniu z Bergen—Belsen przez szwedzki Czerwony Krzyż Zofia Jeszke
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zachorowała w Szwecji poważnie na Tbc. (zachorowanie poobozowe), stąd 
nie mogła wrócić do Polski jak chciała i zamierzała zaraz po wyzwoleniu. 
Po dłuższym leczeniu i pobycie w sanatorium i rekonwalescencji, zaczęła 
pracować w Boras w fabryce konfekcji damskiej, opanowawszy dobrze język 
szwedzki. Pracowała tam aż do przejścia na emeryturę, do sierpnia 1976 r 
Mieszkała nadal w Boras Fristadsvagen 75. W miesiącu tym już bardzo 
schorowana w wieku 77 lat, nigdy nie pozbawszy się obywatelstwa polskieg 
przywiezona została do Polski, gdzie w Drezdenku, (dawne męża i moje 
miejsce zamieszkania i pracy) zmarła w styczniu 1977 r. Jedynym jej maa?s 
rżeniem i iżyczenaem było być pochowaną, będąc jedynaczką, w grobie ro- 
dziców na ziemi polskiej. Cieszę się że mogę zadośćuczynić jej życzeniom.

Zofia Więcławska 
60-301 Poznań 7

Poznań dn. 10*XI. 1979
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