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Jadwiga P E P L I N S K A
ss:asaas»s»s»ss2*ass»2sa fss5sr»»»a*ssssasss«

Przeżycia okupacyjne w latach 1939 - 1945.
asrssss3ss:=r3aa»»s83:3r5as3s3tars:=c=5rs=:=js»tr=s=2=:3f=53sss=a5s»=s55sr=tsrts

Po przeszkoleniu w 1939 roku w LOPP w Bydgoszczy, objęłam w dniu 

1 września 1939 r* funkcję komendanta bloku I.0PP*

W dniu 3 września, będąc na stanowisku komendanta, miałam kon= 

takt z wojskiem polskim, które broniło ostrzeliwanie przez niemiec= 

kich partyzantów miasto Bydgoszcz. Po udzieleniu informacji pewnych, 

s~.kŁrmiłam ich i ruszyli w dalszą drogę*

Obok naszego domu na ulicy Chwytowo padały na nich strzały, Po 

przeprowadzeniu rewizji w tym domu, wyprowadzili Niemca, który sam 

Jeden znajdował się w opustoszały® domu. Ponieważ ranie widziano 

przed domem w towarzystwie dwóch żołnierzy / z racji mego stanowiska 

byłam zmusżona niekiedy wyjść na ulicę mimo bombardowania, by wszyst= 

kich ulokować w schronie, który znajdował się w naszym domu /. 

Ponieważ Niemiec nie wrócił, oskarżono mnie o kontakt z wojskiem polv 

skim, wskazywać miałam gdzie Niemcy mieszkają, kat^ąc ich aresztować* 

Grożono mi, że oddadzą w ręce gestapo. Prawie rok cały żyłam w na= 

prężeniu nerwowym i w lęku.

We wrześniu 1940 r* dostałam zawezwanie do gestapo bydgoskiego.

Po całodziennym przesłuchaniu i stawianiu wyżej wymienionego oskarża® 

nia, wymuszali pod groźbą zastrzelenia, przyznania się do winy. Bro

niłam się udawadniając, że spełniałam tylko mój obywatelski obowią» 

zek wobec mojej ojczyzny z racji mego stanowisk®, a po drugie nakar« 

miłam moich głodnych ziomków, którzy zostali rozgromieni przez Niema 

ców i ostrzeliwani* Zwolniono mnie do domu. Jednak 2*06*1941 r, w 

nooy aresztowano mnie, jako że byłam na liście wrogów Niemiec i wyw1
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J ziono do Potulie. Po dwutygodniowym pobycie w tyra obozie, wysiedlo= 

no mnie do G.Guberni1*

W sierpniu 1942 r* odnowiono sprawę/3 września 1959 **• ulc.Ghwy** 

towo 1 aresztowano ponownie w Łowiczu, wywożąc na Pawiak,

Po dwóch tygodniach przetransportowano mnie z Pawiaka do Bydgo* 

szczy, oddając w ręce gestapo, ©łzie po 6-tygodniowych przesłucha^ 

/niach i konfrontacji z ob, Witoldem Smierzewsklm / który również 

był oskarżony w tej sprawie /, przekazano mnie do Sondergericht 

/ Sąd Specjalny w Bydgoszczy / . W  naprężeniu nerrowyra czekałam na 

rozprawę* Do celi przychodziła codziennie strażniczka, grożąc ml, 

że zostanę rozstrzelana albo powieszona. Byłam tak nerwowo wyczer** 

pana, że załamałam się# Byłam młoda, chciałam żyó, chciałam wałczyć 

przeciwko okupantowi, gotowa byłam życie poświęcić dla Ojczyzny, 

ale na polu bitwy, na polu chwały, a nie w tak haniebny sposób zgi= 

nąć przez powieszenie, czy rozstrzelanie za to, że broniłam swoje 

miasto przeciwko najeźdźcy hitlerowskiego, za to, że kocham swoją 

Ojczyznę.

Jednak stało się inaczej. Po 6-ciu tygodniach pobytu w więzieniu 

wydano wyrok zaoczny uniewinniający.

.olności już nie zaznałam* Oddano mnie ponownie w ręce oprawców 

gestapo, skąd w początku m-ca grudnia 1942 r. wywieziono do obozu 

koncentracyjnego "RaYensbruck" - gdzie przebywałam do ^0*04.1945 r. 

Nr obozowy 15872*

/-/ Jadwiga PeplIńska 

85-223 Bydgoszcz
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