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I. Materiały dokumentacyjne

1/1 — relacja właściwa i .  % h t
1/2 -  dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relatora 

1/3 -  Inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

II. Materiały uzupełnlenlające relację

III. Inne materiały (zebrane przez „relatora”):

111/1- dot. rodziny relatora

III/2 -  doi. ogólnie okresu sprzed 1939 r.

III/3 -  dot. ogólnie okresu okupacji (1939 -1945)

III/4 -  dot. ogólnie okresu po 1045 r. 

lll/5 -ln n e ...

IV. Korespondencja

V. Wypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty Informacyjne”]

VI. Fofonmfln
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I . Dane osobiste

1. C H 0 S Z C Z Agnies ka z d. Jażdżewska. [/*> k

2. Gowidlino 10.07.1921 r.

3. Jan i Franciszka z d. Zielka

4. rodzice byli właścicielami gospod. rolnego we wsi Gowid
lino, mąz Choszcz Leon z zawodu rzeźnik pracuje w G.S. 
gukowo /w masarni/.

5. wykształcenie podstawowe /szkoła powszechna w Gowidlinie/, 
po ukończeniu szkoły pracowała przy gospod. rolnym rodziców

I I .  Okres do 1.09.1939r.

1. Pracowała na roli u rodziców, społecznie udzielała się
w stowarzyszeniu Katolickiej młodziezy KSM55 pełniąc funkcję 
prezesa w Gowidlinie.

2. Członek L .O .P .P . ^dzi| ^|poznała się z obroną przeciwlotni
czą. W Harcerstwie fra^a6udział w ćwiczeniach udzielania 
pierwszej ^omocy w nagłych wypadkach. Była również człon
kiem P .C .K ., gdzie najwięcej miała styczności z udzielaniem 
pierwszej pomocy prowadząc również szkolenie.

I I I .  Do 1.05.45 r.

1. U rodziców na gospodarstwie rolnym. Od kwietnia 44r. do 
końca wojny na robotach przymusowych w Gdyni pracowała 
w kolejnictwie /ogródki kolejowe/

2. W miesiącu październiku 4^ r. złozyłam przysięgę przed ko
mendantem Gryfa Pomorskiego p. Brunonem Bigusem/mężem 
Agnieszki,vide relacja ̂ 7/2*/ poczym zostałam przyjęta do 
organizacji tajnej, której zadaniem była walka z okupantem. 
W organizacji byłam łączniczką na rejon Gowidlino, Kamieni
ca, Borowy las. Poza tym kontaktowałam się z pp. Dziamskim
i Ptaszyńskim, ktorz.y byli łącznikami z Bora
mi Tucholskimi. Praca moja polegała na przenoszeniu ulo
tek, dostarczaniu żywności, tytoniu, transport aparatów 
radiowych nadawczo-odbiorczych w wypadku konieczności zmia
ny kryjówki. Kontakt z Polakami z obozu jenieckiego, którzy 
zostali oddelegowani na roboty rolne. W niedzielę jako dniu 
wolnym od pracy zołnierze jeńcy przychodzili do nas do do
mu po wiadomości z frontu, które im przekazywałam, podtrzy

mując na duchu.

3. -Gryf Pomorski -. Ilości członków organizacji nie znam - 
nie interesowałam się tym lecz pewne jest, ze zrzeszonych 
było bardzo duzo i praca podziemna doskonale i szeroko roz
winięta. Pseudonimu komendanta nie znam, by2 mi nie potrzeb- 
ny, gdyz jako osobiśc*e znany kontaktowałam się z nim bez

pośrednio.

15.11.74 ?
33/Pom

4. Pseudonim Lidia zapisany ^od nr 20. Przeszkolenia specjał 
nego me było, bo praca moja tego nie wymagała - wystarczy
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ło wykonanie polecenia, które otrzymałam.

5. 1 rok pracy przymusowej na robotach przy kolei w Gdyni.

W Gdyni nawiązałam również kontakt z jeńcami wojennymi, któ
rym podobnie jak w Gowidlinie przekazywałam najświeższe wia
domości z frontu. Posiadałam je, bo jeździłam każdej niedzie
li do domu do Gowidlina mając przez to łączność z moją tajną 
organizacją. 1 raz w miesiącu jeździłam do Potulic z żywnoś
cią dla uwiezionych wysiedleńców.

W doręczaniu żywności wysiedleńcom pomagali mnie brat, któ: 
ry pracował w stajni w Potulicach oraz kowal prac ujacy w kuź
ni u bram obozu potulickiego.

Ulotki i zarządzenia, które jako łączniczka przenosiłam 
dotyczyły sabotażu np. wysadzania transportów kolejowych, 
niszczenia zbiorów, złej pracy na polach w gospodarstwach 
objętych przez niemców, dostarczania żywności dla ludności 
polskiej przez odstawianie części transportu mąki z młyna 
do kupców prywatnych zamiast do gpół.Rolniczej. Rozliczenie 
ze Spółdzielnią następowało .przez obliczanie innego procentu 
przemiału np. odstawiono mąkę 60$ a w rozliczeniu podano, 
że 50$. Wrogi stosunek do okupanta okazywano przez bojkot 
wszelkich imprez kulturalnych niemieckich, jak udział w za
bawach, wycieczkach, przedstawieniach teatralnych i seansach 
kinowych.

IV. Okres od 1945 r.

Wyszłam za mąz w czerwcu 1945 za Choszczn Leona. Zamieszkałam 
w Gowidlinie i zajęłam się prowadzeniem domu.
Jestem matką 9 dzieci, które wychowałam, starałam się pomi
mo trudnych warunków materialnych dać wszystkim średnie wy
kształcenie. Wychowałam dzieci na dobrych ludzi czego dowo
dem są listy uznania i nagrody otrzymane z wojska, a zakłady 
pracy z pracy mych dzieci są bardzo zadowolone. Dokładałam 
wszelkich sił aby dzieci wychować na dobrych patriotów kocha
jących swoją ojczyzną Polskę.
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V. - Dokumentacja. 

1/Bokumentów brak.

2/ Przy Gryfie Pomorskim utworzono oddział żeński pod nazwą 

"Przedświt” .

W tej organizacji współpracowałam

a/ Helena Wenda z d.Bigus /siostra komendanta/,zam.w ^owid- 

lin ie ,

b/ Rozalia Szyca z da Bigus, zam.Czarna Dąbrówka, 

c/ Dziamska z d.Małek, zam.

d/ Ptaszyńska z d.Małek,zam. Kozi Młyn, pow.Lębork

e/ Bigus Agnieszka z d.Koszałka, zam.w gowidlinie 

f /

Niniejszy schemat relacji uczestniczek walk o niepodle

głość po przeczytaniu podpisałam

Sowidlino 14.11.1974 r .

/-/ Aniela Choszcz

Załączniki: 2 wierszyki napisane 

w czasie okupacji przez Choszcz A.

Przeprowadzając wywiad p.Maria łebińska stwierdza zacho

wanie pełne godności i skromności, jakim odznacza się respod- 

dentka.

/- / E. 2 .
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