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Zm arła Mieczysława Oleszak - Pobłocka - 
„ P rzelotny Ptak’

5 kw ietnia 2009 roku zmarła M ie
czysław a Pobłocka z domu O leszak  
- uczestniczka akcji harcerskiej B-2 pod 
pseudonimem „Przelotny Ptak”.

Jako członkini THH aktywnie uczest
niczyła w „Akcji B-2", polegającej na spo
rządzeniu planów umocnień niemieckich 
wokół Gdyni i przekazaniu ich dowództwu 
Armii Czerwonej. Na początku 1945 roku 
przeniosła osobiście przez linię frontu 1 
komplet planów. Plany ukryto w podwójnym 
dnie plecaka. Odważna harcerka najpierw 
pociągiem, potem na czołgu niemieckim 
(mówiła, że jedzie do chorej matki) dotarła 
do Burs. W mieszkaniu matki pomysłodaw
cy i dowódcy akcji Joachima Joachimczyka 
zaczekała na przyjście wojsk radzieckich.

Dostarczone plany pomogły skorygować 
plan natarcia, uratować wielu ludzi, a 
także minimalizować zniszczenia Gdyni. 
Początkowo podejrzewana była o szpie
gostwo, później uważana przez Rosjan za 
bohaterkę.

Nie przyjęła proponowanego je j od
znaczenia za dokonany czyn. Po wojnie 
Mieczysława Oleszak - Pobłocka zamiesz
kała w Sopocie, a w latach 70. XX w. wraz 
z mężem, przeniosła się do Kołeczkowa, 
gdzie razem prowadzili działalność go
spodarczą.

(opracowano na podstawie informacji z 
Muzeum Miasta Gdyni).

Pogrzeb odbył się 14 kwietnia 2009 
roku w Kielnie.

Poszukiwania sztandaru 
1 Morskiego Pułku Strzelców

Z okazji przypadającej w tym roku 70. 
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w 
Gdyni odbędą się poszukiwania cennych 
h is torycznych pam iątek po bohaterach 
działań wojennych z 1939 roku. Akcje pro
wadzą trzy stowarzyszenia zajmujące się 
poszukiwaniami oraz rekonstrukcją działań 
wojskowych. Stowarzyszenie Grupa Re
konstrukcji Historycznej Lądowej Obrony 
Wybrzeża oraz poszukiwacze z Towarzystwa 
Przyjaciół Sopotu i Towarzystwa Poszukiwa
czy „Perkun” podjęli się próby odnalezienia 
zaginionego podczas II wojny światowej 
sztandaru należącego do 1 Morskiego Puł
ku Strzelców biorącego udział w Lądowej

zostać ukryty w 1939 roku w specjalnie 
przygotowanej skrzyni na terenie folwarku 
Stefanowo lub Młynu Kaina. Inna hipoteza 
mówi o schowaniu sztandaru w rejonie Ru- 
mii Żagórza. Poszukiwacze dotarli także do 
innego źródła - prawdopodobnie świadka 
zdarzenia- który dał nadzieję na odnalezie
nie sztandaru w zupełnie innym miejscu niż 
dotąd sądzono. To samo źródło mówi nie
o jednym, a o trzech sztandarach ukrytych 
przed zniszczeniem lub przejęciem przez 
niemieckiego najeźdźcę.

Grupy poszukiwawcze rozpoczynają 
działania w sobotę 18 kwietnia. Pierw
sza akcja obejm uje rejon m iejscow ości

W Klubie Filmowym____
Klub Filmowy, ul. Waszyngtona 1 w Gdyni 

zaprasza:
-17 ,18 kwietnia o godz. 20.00; 19 kwiet

nia o godz. 18.00; i 20, 21 kwietnia o godz. 
20.00 na projekcję filmu pt: „Rusałka” . Kraj: 
Rosja, gatunek: komedia, rok produkcji: 
2007, czas trwania: 120 minut, reżyseria: 
Anna Melikyan, występują: Mariya Sha- 
layeva, Yevgeni Tsyganov. Na imię miała 
Alisa i m ieszkała nad morzem. Jej życie 
było całkiem zwyczajne. Marzyła o balecie, 
śpiewała w dziecięcym chórze i chodziła do 
szkoły specjalnej, k iedy miała 6 lat przestała 
mówić. Kiedy miała 17 przeprowadziła się do 
Moskwy, a kiedy miała 18 poznała jego... i 
zniknęła. W wielkich miastach takie rzeczy 
zdarzają się cały czas...

-19  kwietnia 2009, godz. 20.15 na projek
cję filmu pt. „Obywatel Havel” (Obcan Havel). 
Kraj: Czechy, gatunek: dokumentalny, rok 
produkcji: 2008, reżyseria: Miroslav Janek, 
Pavel Koutecky, czas trwania: 119 minut. 
W roku 1992, po rozpadzie Czechosłowa
cji, były dysydent polityczny, przywódca 
aksamitnej rewolucji, dramaturg i eseista, 
Vaclav Havel, został ogłoszony pierwszym 
prezydentem nowego państwa - Republiki 
Czeskiej. Mając świadomość, że tego typu 
wydarzenia są czymś wyjątkowym, Havel 
pozwolił swojemu przyjacielowi, filmowcowi 
Pavelowi Koutecky’emu, na towarzyszenie 
mu z kamerą, zarówno na Hradczanach 
(siedziba prezydenta), jak i w podróżach 
po świecie.

Bilety na oba filmy: 10 zł 
Szczegóły: www.klubfilmowy.pl □

...i po klubie 
„Niszczycieli Ścian

Policjanci z Gdyni zatrzymali dwóch nie-
l/ ł̂nlnh—i
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Dnia 5 IV 2009 r. zmarła ppor. MIECZY
SŁAWA POBŁOCKA z d. OŁESZAK, ps.
Przelotny Ptak. Urodziła się 24 XII 1923 r. 
w Krotoszynie w rodzinie Jana, oficera WP, 
i Zofii. Podczas okupacji mieszkała w Gdy
ni u rodziców Józefa Wawrzyńczyka i ucho
dziła za jego bliźniaczą siostrę.

Do lokalnej organizacji konspiracyjnej 
pod nazwą Tajny Hufiec Harcerzy (THH) 
należała od 15II1942 r. W marcu 1943 r. jako 
członkini Rady Hufca THH wzięła udział 
w spotkaniu z oficerami Komendy Okręgu 
Pomorskiego AK, na którym organizacja 
podporządkowała się Komendzie Okręgu 
Pomorskiego AK. Jako łączniczka, kurierka, zastępowa uczestniczyła 
w „Akcji B-2", w rozpracowaniu niemieckiego systemu obrony Gdyni, 
którą przygotowywali w grudniu 1944 r. oficerowie wywiadu AK por. 
Joachim Joachimczyk i jego zastępca por. Stanisław Kaczmarek. Rozpra
cowany przez THH AK system niemieckich umocnień Gdyni, naniesiony 
przez Jana Górskiego na mapy sztabowe, został dostarczony m.in. przez

Biuletyn 1/56/2009 69

Odeszli od nas__________________________________________________________________

Mieczysławę Pobłocką dowództwu radzieckiemu w okolicach Brus. 
W lutym 1945 r. przeniosła mapy przez linię frontu w plecaku z podwój
nym dnem. Początkowo uznana za niemieckiego szpiega, na przełomie 
lutego i'marca 1945 r. została zwolniona po sprawdzeniu wiarygodności 

-----przekazanych materiałów.
Po wojnie mieszkała w Sopocie i pracowała jako księgowa. W latach 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku przeniosła się do Kołeczkowa, gdzie 
prowadziła działalność gospodarczą.

Została pochowana w Kielnie.
Odznaczona m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Me

dalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Harcerskim 
z Mieczami, Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami.

Elżbieta Skerska
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Mieczysława Oleszakówna153 ( po mężu Pobłocka), ps. „Przelotny Ptak” ( 1923 

1009) Ojciec zginął w czasie wojny. Pełniła funkcję łączniczki, kurierki, pizekazał

ierwsze plany Armii Czerwonej w Akcji B-2. Zgłosiła się do tego zadania na ochotnika 

->y pomścić śmierć ojca. Nie przyjęła odznaczeń, które jej proponował generał radziecki.
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Mieczysława Oleszakówna dziś Pobłocka, córka Jana ur.24.12.1923r. 
psUPrzelotowy Ptak" Ojciec zginął w obozie,
łączniczka THH, kurierka, przechodziła przez linie pod front 
z pierwszymi planami niemieckiego rejonu umocnioneg Gdyni wyko
nanymi przez Zastępowego THH Jana Góreckiego. Plany przekazała 
w rejonie Brus pow. Chojnice. Zgłosiła się ochotniczo(by pomścić’ 
śmierć ojca). Por. Joachim posłał ją do swej matki w Brusach 
skąd p>Wfhodził (ur. w Swornegace). Przewieziono ją do Płocka, 
gdzie opiekowała się nią Anna Niepewniaja, potem do Bydgoszczy, 
gdzie Generał radź. złożył jej uroczyste podziękowanie, propono
wanych odznaczeń nie przyjęła. Dotrzymano obietnicy, spotkała 
się w Sopocie ze swym kuzynem Józefem Werszyńskim. Była gł. księ- 
l^w^/Na emeryturze. Prowadzi fermę kur (własną)

84-207 Koleczkowo tel.21-93~50_ _________
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