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-X- 3
18/Pom. I I  wersja.

Sprostowanie i  uzupełnienie do relacji z okresu kampanii

wrześniowej Anny DZIEWIATKOWSKIEJ.

Przy Końcu sierpnia 1939 r . pełniłam dyżur przy telefonie z 

rozkazu dowództwa Obrony Narodowej, na placówce wojskowej w Kartu

zach, na Wzgórzu Wolności. Sztab wojskowy skrada* się z kpt. 

Mordawskiego, kpt.Wasielowskiego, por.Honniga i innych.

Z nakazu porucznika Honniga, zawiozła mnie furgonetka wojskowa 

/kierowca Strzyżewski/ do Borkowa pod Żukowo, skąd miałam przywieźć 

rannych i zabitych żołnierzy do Szpitala £ow:w Kartuzach, w Borko

wie nie znalazłam rannych. Dopiero w Zukowie napotkałam dwóch ran

nych żołnierzy niemieckich. Obydwu przywiozłam furgonetką ao szpi

tala Pow.w Kartuzach, gdzie zaopiekował się nimi dyrektor szpitala 

dr.Mroczkiewicz. Po odstawieniu rannych wróciłam do dalszej obsłu

gi telefonu na Wzgórzu Wolności.

"Gryf Pomorski".

W kwietniu 1940 r . przybył do mnie do mieszkania w Kosobudach 

/koło Jrus/ członek organizacji "Gryf Pomorski” posiadający pseu

donim "Mecnlin" i zaproponował mi współpracę w partyzantce. Zgodzi

łam się natychmiast i pojechałam z nim /na  rowerach/ do Czernicy 

k/Mącikoła do leśniczego Magera. Tam udzielono mi informacji o 

działalności organizacji. Wyraziłam zgodę na współpracę i pojecha

łam z"Mechlinemndo Swornegac, do komendanta partyzantów Jakusza- 

&ostomskiego /imię nie pamiętam/. W obecności komendanta Jakusza- 

Gostomskiego i "Mechlina", złożyłam przed krzyżem przysięgę zacho

wania ścisłej tajemnicy i wiernej współpracy.w organizacji. Moja 

praca polegała na pełnieniu funkcji łącznifeaki i dostarczaniu żyw

ności do bunkrów na przestrzeni Lipusz, Trzebna, Lubnia, Rytel, 

Mącikał, Olszynki, Młynki, Czernica, Kosobudy, Laska. Mąkę dla 

partyzantów dostarczał właściciel młyna Szulc z Czernicy. W młynie 

tym ukrywało się 25 partyzantów. Leśniczy Mager z Czernicy dostar

czał żywiec i inne produkty żywnościowe, przestrzegał partyzantów 

przed obławaai i utrzymywał ścisły kontakt ze mną jako łączniczką, 

dostarczając rozkazy, które kładł do kierownicy od roweru, przymo

cowanej do płotu, ogradzającego zabudowania, w których ja się ukry

wałam. Było to gospodarstwo rolne w Kosobudach, którego właścicie

lem był Mikołaj Sumionka.

Na każde zapotrzebowanie pomocy leczniczej w bunkrach dostar

czałam osobiście lekarstwa i pomocy. Lekarstwa i opatrunki zdoby

wałam od p.Gatniejewskiej, właścicielki drogerii w Brusach i od
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1 8 / P o m .

p.Zarembiny, prowadzącej aptekę w Brusach.

W lutym 1944 r , zostałam zdradzona w Kosobudach i władze nie

mieckie przeprowadzały przez 3 mieś. rewizje w gospodarstwie 

Sumionków. Ukrywałam się przez cały rok 1944/45 w Borucinie / N o w a -  

wieś/ u Anastazji Kulwikowskiej, która zmarła w 1973 r .

Mój pseudonim był:"Nr 175"-"I’ranciszka I I " .

Zostałam odznaczona przez R .P . medalem Zwycięstwa i Wolności 

1945 r .

dn .22 .X II .1969  r .
/- / Arna Dziewiątkowska
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q d p i s Karifuzy dnia 23* X ,1974 r . $

f  ■ ' * 7 ^

Wspomnienie od 1939 r . do 1974 r .

S3SS5S = =5:5ss5;=3̂ s=:=K=srs8csss=scr==:sssK=asss2ŝ c=»S3Si.sr=ŁS=:̂ . ss TZ ss z: ŝ:

Kiedy w Augustowie w lipeu 19^9 r . by Łam na kursie Kok • Przys , Wojsł 

była tam pułkownikowa Łukasiewiczowa. Już bardzo dużo tjeh kursów 

miałam za ^Tobt^T^Garczyn koło Kościerzyny, Toruń, Poznań, Warszawa

1 tu teraz Augustów. Wróciłam z nominacją porucznika do Kartuz, z ty 

iż miałam przejść na Korn0 Okr, Gdynia PW i Wij*. Lecz gdy wróciłam

)pod koniec lipca 1939 r .  to już mąż jako ochotnik wstąpił do 

Obrony Narodowej, gdy sie zameldowałam kat. Mordawskiemu i kpt Wasił 

lewskiemu bo b., ł tu Sztab Wojsk Obr, Narodowej, By łam odrazu włączor 

do Aktywu, musiałam najprzód założyć Punkt Opatrunkowy dla rannych, 

gdy ż Szpital bu-1 bardzo mały. Gdy już 15 łóżek skompletowałam, b;, łam 

odkomenderowana do Sentrali Wojsk telefonicznych na Kartuzy Wzgórze

Wolności, co telefonicznie rozkazy zostały wydanedo Komp.Obr,Naro - 

dowej. $edna itomp. znajdowała się w Łapalicach druga pod Żukowem

a trzecia pod Stężycą, miałam do dyspozycji 2 żołnierzy i obronę 

przeciwlotniczej, bo było tu Wzgórze trochę na Przedmieściu .

Tu 2 września był Rozkaz wycofać się pod Grzybnem a gdyśmy K śli 

z Taborem w dół szosy do miasta już z Chmieleńskiej ulicynas Niemcy 

ostrzeliwali był jeszcze młody porucznik na koniu a ja na rowerze. 

Dałam rozkaz na tył zwrot i przez Łapalice znaleźliśmy się przez 

Grzybno i dalej przez Szartały, Ponieczyn, Szemuch do Wejcherowa .

W Szemudzie dostaliśmy od swoich ognia, b yło  2 rannych i parę koni 

zabitych. Jak to się stało? Na krańcu lasu było Polskie Wojsko, oni 

myśleli, że ! iemcy, gdyśmy słyszeli rozkazy Ognia Popolsku krzyknęli 

nasi Polskie Wojsko, I przestała strzelanina jeszcze zaznaczę że oko 

25 lipca jako sanitariusz Obrony Narodowej przywiozłam dwuch Niemców 

rannych. Dostałam rozkaz od porucznika Hemiga że jest dwuch Polaków .

rannych lub zabitych, przez cały czas szosą pod Żukowo niebyło niko

go, cnoć na moście w Borkowie Kolejowym b„li chłopcy z Liceum Ogól. 

od 16 - 18 lat. Ale wszyscy cali, jadąc aalej na Żukowie b^li ranni

2 Niemców jeden miał płikco przestrzelony a drugi kolano, przeywio - 

złam Ich do szpitala w Kartuzach odebrał mi Ich Dr Mroczkiewicz. Wr&< 

cam do Szemudo, stamtąd ranny zostali odwiezione samochodem do szpit; 

la . Ja zostałamz Wojskiem.W Kamieniu znowu alarm samoloty uakenkreuz 

nad nami latały. Dostałam Autobus z JO skrzyniami granatów, musiałam
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odstawić do 3zkoły .Chylonja. Stamtąd pojechałam Autobusem do Gd, ni 

i Majorowi JaucKi meldowałam, że Kartuz, padły, bardzo dobrze 

znaliśmM się z majorem, prz, jeżdżał do Kartuz na inspekcję. Rozpacz 

bo nic niewiedział, wtedy wróciłam do Wejherowa szukać naszą Obr. 

Narodową. Jeszcze pracowałam jatco sanitariusz w szkole byli tam 

nasi uciekinierzy z Kartuz a już w niedzielę 7 czy 8 września billi

Niemcy. Wróciłam 11 września a 12 września byłam aresztowana jako

Flintenweib i oskarżali Mnie Sokołowski Alfred miałam zastrzelić L g u  

utnanta NiemiecKiego , mu oczy, nos i usz^ obcięłam, i sto Niemiec

kich kobiet dałam zamknąć gdy wszystkiemu zaparłam się, by łam stra

sznie bita, w nocy 8 raz, i w dzień przesłuchiwana i co dzi§8‘|h^ara 

śniadanie przez Wachę dziś będziesz rozstrzelana. Doszło to do 16 x 

grudnia, zogtałam zwolniona a gdy miałam być wysłana do Obozu, do

nieśli mi o tem Sabudo Feliks który pracował w Magistracie , uciekła 

do Kosobud pcaw. Chojnic ., byłam u gospodarza Sumionka a w lutym 1940 

już przysięgę złożyłam u Jakusza w Sworen^acie Gr. f Pomorski Nr 17 

175 Franciszka I I .  Tam pracowałam do 1944 roku byłam zdradzona, 

musiałam uciec do Pow. Kartuskiego podziemią byłam u goap. Kulwikow 

fskiejAnastazji i 8 lutego 1945 wróciłam do Kartuzy, tu musiałam w drc

jeszcze w domu u moich rodziców ukrywać się cał^ miesiąc, bo moje

mieszicauie zajęli Niemcy i do tego mieszkania już nie wróciłam.

3 Poitojo^e mieszkanie pięknie umeblowane zajęli Nieme, , i wszystko 
ił
wywieźli. W 1945 roku poszłam do Rosjanów prosząc, czy mogłam w czem

pomódz dali mi klucz od Niemieckiej Policji , i otworzyłam Pol3ką 

^ilic ję  piękna to znów była praca punkt opatrunkowy dla t„ ch którzy 

nie mieli schronienia i praca i praca od 6 - tej rano do 2 3 .oo i 

nikt się nie pytał za ile.Tylko icawał razowego chlebaw rękę. Dalej ; 

i dalejdo naszej Wolności. Bo nasza Matka Ojczyzna wróci a .1 Maja zi 

zachorowałam na tyfus leżałam 9 t„ godnii już niewróciłamdo M ilicji 

prowadziłam warsztat mego męża który wrócił z Tobruku, Monte Kasyno 

1947 roku bo już w Praneji wstąpił do Polskiej Arm$i i tam całą kam 

panię przeszedł. Ja pracowała w W. dz. Zdrowia, bardzo dużo społe - 

cznie pracowałam, jako Radna w Miejskiej Rady, Przewodnicząca Korni 

s j i i  Mieszkaniowej, Kom.0ch#Straży Pożarnej Powiatowej, Nauczyciel

ka Pływania, Ateraz jestem na emeryturze m am 1340 zł emeryturę. 

Jestem szczęśliwą że mogę odpocząć na Łonie naszej Kochanej Ojczy

zny, za którą I  Ja i mój mąż który już umarł. Mogliśmy Tyle Ofia -

rować. Tej którą tak bardzo pokochaliśmy. Kładlim na jej szalę
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całe nas^e żjcle , nic nam nie było ciężko ani ale. Bo gdy Polak 

kocha Boga i Ojczyznę to mu zawsze będzie dobrze.

/-/Anna Dziewiątkowska
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18/Pom,

UZIEkłlATKOWSKA Anna z d . Kruger 

ur.26 maja 1907 r . w Kiechucinie pow.Kartuzy 

Rodzice: Józef i Magdalena z d.Szymichowska 

Ojciec: zawiadowca stacji P .K .P .

Mąż: mistrz kominiarski

wykształcenie: 7 klas szkoły podstawowej, nauczycielka pływania 

/posiada legit.Br 234- Związku Pływackiego, wydana d n .3 1 .V I I I .60 r . 

Ostatnio wykonywana zawód dyspozytora Pogotowia Ratunkowego przy 

wydziale Zdrowia w Kartuzach.

Adres: Kartuzy, ul.Sienkiewicza nr 5.

Przed 1 . I X .1939 r . nie pracowała zawodowo. Społecznie udzielała się 

j^ałożiła^orąanizac ję przy ąpo sobienig wo j skęw e g o c ^h j ^ wa ni # .  f i 

zycznego w Kartuzach /w lątąch 1932 - 1939 r . / .  

komendantką pow. tych o rg a n iza c ji .^

Przez 3 lata, od 1936 - 1939 r . uczęszczała na kurs sanitarny przy 

Szpitalu Jfow. w Kartuzach. Szkolenie prowadzili lekarze wojskowi, 

w lipcu 1939 r , powróciła z jedno-miesięcznego kursu szkolenia 

Z, przysposobienia wojskowego w Augustowie^źe stopniem porucznikami 

komendanta okręgowego na okręg^Odpiia. ~ ^

/- / Anna Uziewiąticowska

Kartuzy, dn.4 .X I .1974 r .

^  S j l l  C\7

/ W .  1*7 tir
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Danzi£,4«s 1i»k*l

V e r »  a r k

Angeben des Josef Adamczyk geb. 2^ .12.1906 zu KartŁiu* 

wołUihaft zu Gdii

Elner der gefŁhrli chs t en ftihrer <es VestnarkemrerbŁnćes in KsrtŁ&as 

ist der be im Elektrizitiitwerk in Karthaus alt: Kassierer be£ei£fti£te 

S a m s o n . S. ist er 28 - 30 letre elt and der £ it . 1*vtł

MUn t 9S- ą v  rfeą.tjas^are^en uea, Jer scbenu -eiir. —

-zle^.. jow.' -1 #a. 35 Jahre alt, potirłuŁft Ił. der L»anrtfy>- — 1 

mit seii. r r . ju Spienage ftir Folm betrieben. £r ist eln grosser 

DeutscherhŁusaer and denurziert ć&ese 7.0 er nur kann. GerSŁrlicber 

und gemeiner in ihrer Kandlungsweise sell die Kherrau sein. 

'Beiliegand ein Heft * Front Zachodni" welcner von dem Best*arfcen- 

rerband bei der Versamlung an 16.il-. 1939 hei*uegegeben rurde. ^n der 

Tersanlung sollen mehr Kinder ais Umachsene teilgeno.---en haben.

Adanszyk will bei einem nochmcligin jSrscheinen in Danzig weitere 

Angaben machen. Auserdem will er łie neus ten Flugbl&tter und

' liii •• aua ^dyh^in ait'vrl ..

JtP la Kłt '1i - !~ T

Obmann d JdT in Karthaus /- /;

I

Gottfrieo ~«L»o.i.uwpicl

Karthaus,i-i ttelsi.r.

Alfred Albrecht, 

Karthaus ,Sehlo8sbcrGStr •

/-/ Lange 
Kripe Obaraes
Łanzlc* flen 12» 5» 1939

Abt. m  a

1) I I I  A2 zu‘ Kenitni*

2) I I I  A3 zur Kenntnis

' V_jbt» ^ Al zun Vel-Cang des festcarkenTerbecdcs in Janzig
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V e r m e r k ’ .

Denzlg.den 11.Mai 1959

Angaben des Josef Adamczyk geb. 22.12.igo6 zu Karthaus 

wołmhaft zu GdiRgen.

Einer der gef&tLrliciisten ftihrer łes 7estnarkenverbt.ndes ln Kartheus 

ist der beim Elektrizitatwerk in Karthaus ale Kassierer beEch&ftigte 

S a m s o n . S .  ist er 28 - 30 Jehre alt und sohiu *. der Oltto lstra< 

Plr ltĄr- Wt-f® ^sjaaep^en^e^bani.ea, Jer sotierus *elirc :’~rr 

^Zlet- x>»5 . 1 «a. 35 Jahre alt, łroh^iieft Ił der Danzigfki-- . T 

mit seii. t  ,r. in Spienage ftir Polm betrieben. i£r ist ein grosser 

DeutscherhŁusser und denurziert ćttese v;o ar nur kann. (łer&hrlicher 

und gemeiner ln ihrer Kandlungswelse soli die Kberrau sein.

^  Beiliegand ein fleft "  Front Zachdtr.i" welcner von dem westmarken- 

▼erband bei der Versamlung am 16«». 1939 her«usgegeben uurde. An der 

Versamlung sollen mehr Kinder ais iirwachsene teilgenor.iaen haben.

Adamczyk uill bei einem nochmaligłn jłrscheinen ln Danzig ffeitere 

Angaben machen. Auserdem will er tie neus ten Flugbl&tter und i£etz-

i •. au< ^dybfin mltvri i , ^

uomonn t JdP in Xs.t '\  -» / - f  Oottrried
Karthaus,L;ittelstr.

Obmann d JdP in Kerthaus /-/ Alfred Albrecht,

Karshaus,Schloesbercstr.

-fc.

/-/ Lange

Kripe Obwraes

Danzig, den 12. 5» 1939

Abt. i n  a

1) III  A2 zu' ILenitnia

2} III  A3 zur Kenntnis . . . .

i $ , 'I l i  Al zum Tergang des Keatcarkenrerbendes ln Danzle
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Geheime Staatspolizeir Danzig, den 14 .A II
Steetspolizeileitstelle - .

k  I I I  7

i
Ur. gegen Ruckgake

der OrtspoliEetbeliBrde 

in Karthaua±- , T 7
mlT cJer*b itt *rum Eeąntnianałua^ und weiteron Veranl.es sung.

I.U

Fołpis nie czytelny.

Zgodność z orglnalen stwierdzał 

Kartuzy, dnie 1 8 .4 .4 5 * .  . i .
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Geheime Staatspolizei

Steetspolizeileitstelle

A I I I  7

Danzig, den a ł .j J I  .39

U r . gegen Ruckgafce

der Ortspoiifceibehttrde 

In Kar^haus

1.1.

po*pis nie czytelny.

Zgodność z orgiaalem stwierdź** 

Kartuzy, dnie 1 8 .4 .4 5 * . . .
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r  rrf Oŝ- e'> “Mi*, *
00010 k e r  urodź ©o a 26 maja 1907 roku aa ą  

Kaszubach w Miechucinie powiatu kartuskiej* w rodzinie kolejarskiej* 

Ówczesną szkołę powszechną kończy w Kartuzach, tamże w latach dwu

dziestych kończy Szkołę Wydziałową 1 pracuje w handlu. Od najmłod

szych lat interesuje się sportem. W solnym od pracy czasie uprawia 

gimnastykę 1 p ły a a ie . Klasyczną naukę pływania zdobywa na kursach 

y przysposobienia wojskowego uzyskują stopień Instruktora.

Anna umie godzić przyj ertność z pożytecznym. Zapisuje się na trzy

letni kurs sanitarny, odbywający s ię  w rabach przysposobienia wojsko

wego przy kartuskim szpitalu, który kończy z wyróżnieniem.

Nie przypuszczała wówczas, przekraczając progi szpitala, że nabyte 

tam w iad o m o śc i p r z y j d z i e  j e j  stoso w ać  p r a k t y c z n i e  w warunkach jakże

odm iennych  od t y c h , w k t ó r y c h  j e  irnĥ hê.
\

Na przełomie lat dwudziestych 1 trzydziestych Anna poznaje swego 

przyszłego męte*. Znajomość ta w roku 1031 zostaje uwieńczona małżeń

stwem. Zainteresowania małżonków zbiegają się . Bernard Dziewlątkowskl 

urodzony 6 .07 .1903r . w Swieclu n/Wisłą a więc równloż Pomorzanin, 

jest za iłowanym sportowcem, uprawiającym lekkoatletykę. Sak* mistrz 

kominiarski prowaizl samodzielny zakład w Kartuzaoh, co pozwala 

Annie na zaniechanie pracy zawodowej i całkowite poświęcenie się 

urtiłewanej dziedzinie sportu, pływania; Lata trzydzieste przeżywa *

Annabeztrosko przy boku męża.
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Latom spędza czas nad jeziorami, szkoląc młodą kadrę. 13iera« udział 

u zawodach jak również w obozach szkoleniowych. Ostatni obóz szko

leniowy kończy Anna w Augustowie na Mazurach pod ozułym oklea
ł̂-ryj

Płk. Lukasiewiczowej* Wraca do Kartuz w mundurze ze stopniem podpo

rucznika w ostatniej' dekadzie sierpnia 1930 roku. Jej mąż w tym 

czasie był r£whież zmobilizowany do Obrony Narodowej. Zgłosiła się 

do dowódcy jednostki wojskowej w ICartuzaoh 1 otrzymała przydział 

jako sanitariuszka do formującego się punktu opatrunkowego przy 

obecnej ulicy M.Buczka. W dniu 1 września pełniła dyżur na Wzgórzu 

Wolności. Ratuje od samosądu dwóch żołnierzy niemieckich rannych 

przywiezionych z okolic Żukowa, których ulokowała w kartuskim szpi

talu. 2 września wycofuje się wraz ze swą jednostką na kierunek 

Grzybno, Pomieczyno, Szemud9 Kamień. Cofające się kolumny zostały 

ostrzelane przez Niemców. Są pierwsi ranni. W Kamieniu Anna otrzymu

je  rozkaz od kpt. Mordawsklege przewiezienia autobusem 30 skrzyń

granatów do szkoły w Gdyni Chyloni! dla stacjonującej tam Jednostki.

iz .
W Gdyni spotkała się ze znanym sobie majorem Zaftchą, któremu zamel

dowała o wykonaniu zadania i o sytuacji w rejonie Kartuz. Zgodnie 

z rozkazem, po rozładunku udała się wraz z konwojem do Wejherowa, 

gdzie miała dołączyć do swej jednostki. Z uwagi na to, żo jednostki 

swojej nie zastała, zameldowała się w szpitalu wejhorowokim, gdzie 

pełniła służbę aż do zajęcia Wejherowa przez wojska niemieckie.

Nie chcąc się dostać do niewoli, przebrała się w ubranie cywilne 

1 wśród powracającej z ucieczki przed Niemcami ludności cywilnej, 

kontynuowała powrót so swego domu w Kartuzach. Mieszkanie swoje 

zastała oklejone przez niemieckie władze wojskowe. Miejscowi Niemcy 

znali działalność Anny, widywali ją w mundurze wojskowym, totfeż 

odpowiednio naświetlili jej sylwetkę w gestapo. Anna widząc swe 

mieszkanie zamknięte i opieczętowane schroniła się do swego ojca,

gdzie jednak następnego dnia t .J .  i i  września została aresztowana

24



jak* "Flintenweib" - /baba z karabinem/. Zarzucane Jej* że zastrze-
\

1onemu przez jej męża oficerowi niemieckiemu wyłupała oczy oraz 

obcięła uszy 1 nos. Niewątpliwie był to tylko pretekst do zadawania 

jej nieludzkich wprost tortur, o czym dziś jeszcze świadczą liczne 

blizny na Jej ciele. W taki eto sposób potraktowali bezbronną kobie

tę nosiciele osławionej kultury niemieckiej. Nie ulega wątpliwości, 

że jej los byłby przesądzony, gdyby nie przypadek opisany* wyżej 

w którym uratowała od samosądu dwóch żołnierzy niemieckich.

Fakt ten przedstawiła na Jednym z kolejnych przesłuchań. Należy 

Jeszczo wyjaśnió, że Anna Dziewiątkowska biegle władała językiem 

niemieckim w słowie 1 piśmie, co niejednokrotnie pomagało jej w 

trudnym partyzanckim rzemiośle i nieraz uratowało życie.

Uratowani przez Dziewlątkowską żołnierze niemieccy, z których jeden

&
z postrzałem w płuca nazywał sl$ Nlthetzkl potwierdził wiarygodność 

jej zeznań oe zadecydowało o Jej zwolnieniu w dniu 26 listopada

1939 roku. Po zwolnieniu wróciła do ojca, gdyż mieszkanie jej zostało 

zajęte przez Niemców.

Mąż Anny Bernard Dziewiątkowskl dostał się do niewoli na Kępie Oksyj- 

sklej. W miejscowości Luzino udaje mu się zbieo z transportu, wraca 

de Kartuz w czasie gdy Anna Jest w więzieniu. U swego teścia podej

muje decyzję ucleozkl z kraju. Udaje mu się przedostać na Węgry, 

gdzie przy pomooy niejakich państwa Krupskich dostaje się do Francji 

1 tam wstępuje do formujących się Polskich Sił Zbrojnych.Z Francji 

zostaje przerzucony na Bliski Wschód. Jego droga do Polski wiedzie 

przez Tobruk 1 Monte Caslno. Po zakończeniu wojny wraca so Polski. 

Ciężkie żołnierskie życie nadwątliło Jego nietęgie zdrowie, zmarł 

w roku 1972.

Przeczucie przestrzegało Annę by zmieniła miejsce pobytu. Dowiedziaw

szy się od ojca, że mąż również uszedł z zamiarem przejśola granicy, 

postanowiła również ratować się ucieczką,przeczuwająo że prędzej czy 

później zabiorą ją ponownie.
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V zakładzie jej męża uczył się zawodu niejaki Sumienka, pochodzący 

z Kos obud w powiecie chojnickim, tam postanowiła Dzlewiątkowska szu

kać schronienia. Miejscowi Niemcy w asyście policji kilkakrotnie 

przychodzili do ojca pytając •  Annę. Ciągłe ukrywanie po szopach 

i strychach stało się koszmarem nie de zalesienia. Dala 15 stycznia

1940 roku wyjeżdża z Karttz do Brus. Ryzykuje jazdę pooiągieia w po

rze nocnej, co jej się udaje. Mikołaj Sualenka mieszkał na wybudowa

niu pod Kesobudeml, posiadając gospodarstwo rolne. Rodzina Sumlenków 

bez oporu zgodziła się udzielić schronienia Dziewlątkowsklej.

Anna bała się gdziekolwiek poruszać, ponieważ w czasie aresztowania 

odebrano Jej dokumenty. Siedziała więc początkowe w mieszkaniu rozwa

żając szczegóły ostatnich wypadków. Jej wrodzona burzliwa natura 

wzbraniała się 1 buntowała przed nagłą i przymusową bezczynnością. 

Rzucała się alby dziki mustang schwytany na ^a sse . Skutecznym hamul

cem w tej sytuacji byli jej gospodarze, którzy ze zrozumiałych względ 

dów nie godzili się na ukazyyaale się Aaay sąsiadom 1 osobom postron

nym. W grę wchodziła nie tylke Jej osoba, chodziło również w przypad

ku wsypy o rodzinę Sumlonków, która udzielała set jej schronienia.

Czyż można było poczytywać tym ludziom za grzech to, że ale chcieli 

się godzić aa używanie swobody przez tych, którym użyczyli sohrenle- 

aia w okresie tak straszliwego terroru. O mężu swym Anna ale miała 

wiadomości. Czy adałe mu się przejść przez granicę?

Nie ohcąc być ciężarem swym dobroczyńoom, nie stroniła od żadnej 

pracy. Nauczyła się prząść wełnę i robić na drutaohm Po pewnym okre- 

sle czasu, przedstawiona sąsiadom jako daleka krewna pomagała w pra

cach gospodarczych i w polu. Z czasem zarabiała pracą u okolicznych 

sąsiadów. Od czasu do czasu zmieniała swoje miejsce, bywała u 

Brunków również na ybudowaniu, to znów na przemian u Lemańczyka 

w Brusach, by jedni 1 drudzy trochę odetknęli. Było już Annie tyochę 

raźniej gdy poznała się z sąsiadami swoich gospodarzy. Wczesną wftes-

ną 1941 roku wpadła Aoaa aa śmiały pomyśl zdobycia dowodu osobistego
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Który umożliwiłby jej poruszanie się w terenie.

Napisała mianowicie list do swego brata Leonfe pracującego w Gdyni, 

by na nazwisko Heleny Lemaaozyk w Brusaoh przysłał telegram, że 

jest ciężko obory, znajduje się w szpitalu i  prosi by go odwiedziła. 

Przy pomocy znajomych dowiedziała się, że takie tymczasowe dowody oso*
A

99 . i 
biste wystawia filłrgemeister w Brusach. Sekretarką Amtskouiisarsa

b y ł a  now a p r a o o w n io z k a  - Niemka, która miejscowej ludności nie znała. 

$o wszystko s p r z y j a ł o  A n n i e  u śmiałych zamysłach. Zebrawszy się na 

odwagę p ew nego  m arcow ego  dnia 1941 roku, Anna Dziewią tk e w o k a  uzbro

jona w nadesłany j e j  od b r a t a  w /  wspomniany t e le g r a m , zaopatrzona
%

w uprzednio źrebione zdjęcie oraz wykute na pamięć dane personalne 

Heleny Lamaaczyk z Brus, udaje się de Landwlrtschaftamt-u w Brusach. 

Dziś przyznaje bez ogródek, żo szła tam z duszą na ramieniu, lecz 

chęć zdebyoia upragnionego dokumentu dodawała jej odwagi i siły . 

Urzędniczka, ezytająo niemiecki tekst' podsunięty jej przez Annę 

tfliojiHwmt oraz spoglądająo na leżące na biurku zdjęcie Anny, zakwe

stionowała je , twierdząc że w tej pozycji nie nadaje się na "Auzweis” 

Anna wybuohęła spazmatycznym płaczem a jednocześnie poprawną niem

czyzną prosi urzędniczkę o przyjście jej z pomocą w tej ciężkiej 

dla niej sytuacji. Urzędniczka zgodziła się wreszcie wystawić jej 

dowód lecz zastrzegła się , że de podpisu do "Amtskomisara” musi 

iść osobiście. Bierze Anna spreparowany przez Niemkę fałszywy 

dowód osobisty w drżąco rvce i idzie do pokoju "Naczelnika".

U niego zastaje drugiego "Obcrmonschan w czarnym mundurze. Obftj 

Niumcy są ozyuB podenerwowani. Jeszcze Annie nie zdążyły obeschnąć 

łzy, którymi zalewała się przed Niemką w pierwszym pokoju, gdy przy

chodzi jej na nowo zapłakać, by tym pomóc sobie w osiągnięciu zamler 

rzonego celu. Zanosząc się płaczem podaje A n n a "Amtskemisarowi" 

falcyflkat do złożenia nań podpisu, popierają prośbę trzymanym w 

ręku telegramem. "Amtskomisar” wahał się początkowo.

5- ttf#

/
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Słysząc jednak prośbę wypowiedzianą w języku nieiieokim wyzbył się 

skrupółów i złeżył swój pedpls na sfałszowanym przez swege urzędnika 

dokumencie. Wychodzi z urzędu Helena Lemańczyk vel Anna Dziewiątkews- 

ka młodsza o lat pięinaśoie i własnym oczom nie wierzy*

De rozpuku zaśmiewała się nieraz, jak te udało się Kaszubce z Kartuz 

oszukać kutych na cztery nogi Niemców,

Zdobytym własną pemyśłeweśoią dowodem posługiwała się Anna przez 

cały okres okupacji niemieckiej. V pewną niedzielę kwietnia 1941r. 

przed południem gdy gospodarze jej byli w kościele de zabudowali 

Sumionków przyszedł nie znany Annie mężczyzna, proszą o jedzenie.

Jak wynikało z późniejszej rozmowy - prośbą o posiłek była tylko 

pretekstem de nawiązania kontaktu.

Nieznajomy przedstawił się Annie jako "Mechlln" oświadczając , że 

poszukuje ukrywającej się kobiety z Kartuz, którą ma polecenie 

skontaktować z podziemiem. Annie ta decyzja przypadła do gustu.

Jak bardzo była nierozważna w tym czasie lub może zbyt bardzo uprzy

krzył się jej żywot ukrywania do tego stopnia, że bez zastanowienia 

wyznała nieznajomemu, że jest tą poszukiwaną kobietą z Karuz 1 wyra

ża zgodę na nawiązanie łąozneści z podziemiem.

Dekonspirująo etę wobec nieznajemego - nie ulała żadnej pewneśol, czy 

"Mechlln" nie jest zwykłym konfidentem gestapo. Tej samej niedzieli 

zanim gospodarze wrócili z kościoła, Anna zostawiwszy na stole kartkę 

z zawiadomieniem dla gospodarzy, udała się z "Meohlinem" do leśni

czówki Czernloa rowerami, gdzie została skontaktowana z Meggerem 

i Pawłem Jakuszem Gostemczyklem. Tego samego dnia pojechała z Jakuszera 

de Swernegaci 1 tam w jego mieszkaniu została zaprzysiężona de 

"Gryfa" jako kurierka pod kryptonimem "175" ps. "Franciszka I I " .

Anna Dzlewlątkowska była nie tylko kurierką. Była rónież zaopatrze

niowcem i kolporterem. V Mącikale u Stefanii Januszewskiej był punkt 

kontaktowy - gdzie otrzymywała rozkazy od "Kruka", które przewoziła

pod nakazane adresy t.j.leśniczówka Kiedrewice, Młynek, Olszyny 1 

Czarniż,
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Umówioną skrzynką kontaktową u Sumlenków - stałej bazy Anny, była 

stara klorewnioa rowerowa zawieszona niedbale na płoolo wśród różne

go rodzaju żelastwa,w której Anna znajdowała rozkazy 1 polecenia. 

Podstawowym środkiem lokomocji był dla Anny rower. Rzadko 1 tylko 

w sporadycznych przypadkaoh korzystała z pooiągu, gdyż stwarzało to 

zawsze pewne ryzyko, którego mimo wszystko trzeba było unikać. 

Współpracowała z Szulcem właścicielem młyna w Czernloy, z Zabrockim 

Gatnlejewskim i Zarębą z Brus w zakresie zaopatrzenia bunkftów party

zanckich,

Z dowódcami oddziałów partyzanokloh: Henrykiem Bińczykiem, Marcja- 

nem Czarnowskim, Janem Kesidewskim i Pawłem Jakuszem Gestemozykiom 

de jege aresztowania.

W reku 1942 Paweł Jakusz Gestemczyk ze Swernegacl otrzymuje polecenie 

władz naozelnyoh "Gryfa" by starał się o przyjęcie go do policji nie

mieckiej w celu uzyskania potrzebnych informacji. Ten eksperyment 

nie udaje się , Jakusz zostaje zdekenspirewany i aresztowany. W czasie 

śledztwa jest nieludko torturowany lecz nie zdradza lokalizacji 

*/ bunkrów i składu osobowego swojej grupy. Żonę jogo Marię osadzają 

Niemcy w Stuthofie. Kiedy Niemcy planowali wywozy rodzin polskioh, 

Anna przenosiła się od Sumlenków, korzystając z życzliwości rodziny 

Wirkusów koła Małego Gliśna, lub rodziny robotnika leśnego Banasło

wicza w Lotyniu pod Chojnicami. Zawsze gdy zmieniała miejsce swego 

pobytu wkładała zwitek papieru z informacją do starej zardzewiałej 

kierownioy wiszącej na płoolo.

"Mechlin” był w oddziale Jakusza a częste nadużywanie przez niego 

alkoholu było przyczyną zatargów 1 niesnasek w oddziale. Obawa przed 

dekonsplraoją była jedną z przyczyn, że po śmleroi Jakusza "Mechlin" 

odłączył się od oddziału - organizując oddzielną grupę 1 przeniósł 

się w okolice Wysokiej Zaborskiej i Radunla. Brat Anny Robert z za

wodu marynarz uszedł z Gdyni przed aresztowaniem. Za pośrednictwem 

Anny zeotał przyjęty do oddziału Jana Koslkewsklgo p s ."O lsza ".
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Gebert niedługo jednak nabawił w bunkrze. Leśne, monotonne życie 

nie odpowiadało ówiatowcowi, pojechał spowrotem do Gdyni, gdzie zo

stał aresztowany i osadzony w k&ceoie Stuthof. Obóz przeżył ale 

po oswobodzeniu pochwalił się, żo był partyzantom w Borach Tuchol

skich i przebywał w ".Bunkrach” a,to  spowodowało, że został interno

wany i wrócił do domu dopiero w lipcu 1945 roku.

W roku 1844, gdy w Kosobuilach zakwaterował sis oddział "Jagdkomando" 

sytuacja Anny stawała się mało intratną. Rodzina Sumionkćw, u któryc 

przebywała była każdej ohwili narażona na śmierć.

"Jagdkomando" mordowało całe rodziny, gdy tylko istniało domniemanie 

że mają oae coi ispólnego z podziemiem. Okoliczni mieszkańcy wiedzie 

11, że od czasu do czasu bywa u Sumlonków obca kobieta, w dodatku 

poruszała się częste po okolicy rowerem cc nastręczało różne domy

sły. W tej sytuacji Anna często zmienia miejsce pobytu, zależnie 

od sytuacji. Pod koniec rokit sytuacja się pogarsza jeszcze więcej. 

Anna udaje się de Skorzewa do swej kuzynki. Wybrała aię w podróż 

pociągiem,która bez przeszkód jej się udała. U kuzynki jednak nie 

może przebywać, mąż kuzynki dróżnik kolejowy obawia się dekonsplra- 

c ji . Po czternastu dniach udaje 3ię do Nowej Wsi 1 tam u krewnych 

Kulwikowsklch ukrywa 3lę do 8 lutego 1945 roku. V1 tym czasie udaje 

3ię piaszo do iartuz pokonując trasę 24 km wśród ćniegu 1 mrozu.

W Kartuzach zmuszoua je3t nadal się ukrywać u swojego ojca na ul. 

j Majkowskiego 23 aż do 9 marca 1943 roku.

Ileż to razy, twarzą w twarz spotkała się z policją i funkcjonariu

szami gestapo. Dzlu twierdzi, żc wiole razy ratowała ją to, że wła

dała świet/iic jy-aykiom wroga oraz jej wrodzony tupet i odwaga.

Zaraz po wyzwoleniu włąoza się Anna lo pracy w d iiioj i Obywatelskiej 

Posiada zaświadczenie Nr 4 wydane przez Komendę Miasta Kartuzy.

TC :iO pracuje do końca maja, pocaem organizuje punkt saaltarny pod 

patronatem Czerwonego Krzyża, gdzlo otrzymują pomoc i opiekę ludzie 

wracający z zawieruchy wojennej.

X. /C6tMyU^lcXjf̂  lf - Î AcCl
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Następny etap Anny te praca w służbie zdrowia. Jako dyspozytor 

pracuje w kartuskim Wydziale Zdrowia do roku 1963 t .j .d o  czasu 

przejęcia na emeryturę*

Przez wszystkie lata okresu powojennego poświęcała się pracy spo

łecznej, prowadząc kobiecą drużynę Oohotniczej Straży Pożarnej w 

Kartuzach. Piastowała zaszczytne stanowisko członka Prezydium Za

rządu Okręgu Związku O .S .P . w Gdańsku. Za oałOkształt pracy zawodo

wej 1 społecznej, jak również za udział w ruoiiu oporu Anna Dzlewiąt- 

kowska została odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym 1 Srebrnym 

Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Medalem Zwycięstwa i Wolności 

oraz Innymi odznaczeniami. Ponadto posiada liczne dyplomy, listy 

poohwalne i podziękowania z zakresu sportu i prac społecznych, 

przed którymi się nigdy nie uchy ała.

Ta piękna sylwetka Kaszubki, Anny Oziewiątkowskloj niech będzie
# '

wzorem dla przyszłych pokoleń*

-  36 -
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18, Dziewiątkawska Arnu pa "Franciszka I I "  £-< i^ j p  ,._ ^

Członkini TOW^ryf Pomorski"«Płyra»ie mówiła pa »i«ai««ku#P«j.tiła funkcję 

kuriera i bezpaśreinia prawadziła rabatę wywiadowczą w akaliczn-tściacJi 

oardza ryzyk*wnyca,Brała u&ział w akcjao* alwetawych i aDranayoia pat ai^, 

acawaściani aruay,Rudzimy,Dąbrówka,Czanłiż,Ralbik,Milachawa,Kaszuba,Kła- 

iawa,Kla*iaaOd kwietnia 1944 r . działała w pawieeie kartuskim. •'
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