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Koleczkowo ń„iti 2 % 0 3 .1 9 7 5  r. 
GALUHN Antoni s. Antoniego ...............................  m f ? ....... ...............

nazwisko i lal? 1 Matyldy

Koleczkowo, pow. Wejherowo Gd.

adres O U  H D C U I I !

• ?-P/P§#?-9PP.F*.F. £pJ-PP?fo>F«i*.... Ja , j*ko P,.prłpnefc. TOW. :’&ryf. ppmprskil'..
ur. świadom odpowiedzialności karnej z art. 140

le«lc« u* pod**nie fałszywych danych przed wła-
. &?.¥?. JfjfcfFPFP.. d*«ai i ur-ęd«ai» oświadcza* co naatępejo*

dowód osobisty
Do TOW "Gryf Pomorski” wstąpiłem pod koniec 1942 r . 

v/ Przysięgę odebrał odemnie Teodor Bieszk. Otrzymałem pseudonim "stół". 
Pierwsze zadanie j*kie mnie zlecono to budów* bunkra w oddziale 2 5 0  

leśnictwa Głodówko. Lokalizację tego bunkra zaproponowałem ja. w budo
wie pomagał mi Teodor Bieszk, a w wykończeniu wnętrza również Paweł 

\J Pionk. Do budowy tego bunkra dostarczyłem część własnych desek, część 
P*weł Pionk z Młyna, bo u nich w domu znajdowała się piła tarciowa. 
Kiedy podczas obławy w dniu 29 .02 .1944  r . bunkier ten został wskazany 
przez rannych partyzantów, Pioncy obawiali się , że Niemcy będą docho
dzić skąd wzięły się deski w bunkrze. Dlatege po obławie deski te zosta- 
ły usunięte. Paweł Pionk, który podczas okupacji mieszkał u mnie, pier
wszy ukrył się w tym bunkrze po skończonym urlopie, jaki otrzymał pe 
okresie rekruckim w Wehrmachcie. Później ukrywał się w tym bunkrze Ai- 

v J  fred Loeper i Alfred Liedtke, który nie poszedł do armii niemieckiej.
W  U mnie na szopie ukrywali się początkowo Jan Libon i Stanisław Kleba 
\ \ !  r  Chłapowa. Zrobili sobie kryjówkę pomiędzy dwoma warstwami desek na 

suficie. Często przychodzili do mnie Alfred Leeper, Leonard Kustusz,
^  bracia Liedtcy i inni. Dostarczałem żywność partyzantom, w tym również 

często obiady. Pod koniec czerwca 1943 r. nauczyciel A . Loeper zabrał 
mnie w biały dzień do swojej matki do Kołeczkowa i u siebie poczęstował 
wódką. Do mojej zagrody przychodzili też partyzanci nie związani z "Gry- 

\ł Tern", jak "Długi Amster" /Lewandowski/i inny młody partyzant zwany "Pry- 
sny". Jan Libon często grał polskie piosenki na harmonii, którą miał 
stale przy sobie, strzelanina podczas obławy w ostatnim dniu lutego 
1944 r . była u nas wyraźnie słyszalny i trawała prawie cały dzień.

\ ! Leśniczy Muller był porządnym Niemcem. Znał partyzantów i ich bunkry, 
wg mojego przekonania en nie zdradził partyzantów, a raczej ich ostrze
gał i szczerze żałował, że podczas tej nieszczęsnej obławy opuszczyli 
bunkry i przez to zginęli. Leśniczego bchwarza z Piekiełka zabili "Dłu
gi Amster" i Nieme Józef, ponieważ rzucił się na nich. Był to bardzo 
groźny hitlerowiec. Pod koniec 1944 r . i na początku 1945 r . przycho
dzili do nas dwaj obcy po chleb, byli to chyba Rosjanie. Wiem, że u He
bla Emila w bzmelcie ukrywali się Anglicy. Jeden z rak nich odwiedził 
Heblów po wojnie.
W obecnych zabudowaniach Libona, najstarszych w tej części pustek kole- 
czkowskich, znajdowało się prywatne leśnictwo Dyksa z Kielna. Ostatnim 
leśniczym był sołtys Ferdynand Kwidziński.
Na lisówku mieszkali Rosincy, którzy po wojnie pruske-francuskiej otrzy
mali grunt pod gospodarstwo na Bieszkówku, a Lisówko zestało zalesione. 

/  Rodzice Francis/k» HeOla, którego Niemcy zamordowali, mieszkali na Bo
rowej Górze, skąd zostali przeniesieni na Czarną Górę, a Borowa Góra 
została zalesiona.
Rzepiska Duże zlikwidowano przed około 90 laty. Mieszkali tam Rogocki 
i bzenk, których przeniesiono do starej Piły. Mój ojciec opowiadał, że 
kiedy był jeszcze chłopcem i na sankach ciągnął zboże do przemiału 
w Szmelcie, zmęczony dostał u mieszkańców Rzepisk kawę. Małe Rzepiska 
to był spory kawał bardze urodzajnego gruntu, gdzie rosła prawdopodob-

Wł*«aoręeznośd podpisu etwierdza się * Prawdziwość powyższych danych po*
/ twiordzan własnoręczyn podpisom*
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nie rzepa. Od nazwy rzepy pochodzi nazwa Rzepiska.
Leśniccy Kaszuba ze btarej Piły posiada bardz© starą mapę, na której 
zaznaczone są jeszcz© Rzepiska.
Jest mi wiadome, że leśniccy Żarówka ze starej Piły utrzymywał pod- j  

cza* okupacji kontakt z partyzantami.
Duże dla partyzantów zdziałał też Schroeder Józef z Bojana; dostar- ^ 
czał partyzantem keleczkewskim wiademeści zasięgnięte u podoficerów 
i oficerów niemieckich stacjonujących na Czarnej Górze, dostarczał 
też broń. Był członkiem Gryfa Pomorskiego.
Dom Galuhny został wybudowany w 18?4 r.
Gospodarstwo Wojciecha Pionka poprzednie posiadała rodzina Trepów, 
która podobnie jak Galuhni wyemigrowała de Ameryki.
Nad Zagórską strugą za Koleczkewem w kierunku J . Marchewy są spadziste 
jakby nasypy, szańce /pozostałość prawdopodobnie po bzwedach/ zwane 
pospolicie "Karpatami".
Jadąc "bzachtewą Drogą" w kierunku leśniczówki Głodówko na przeciw 
leśnej polany po lewej stronie drogi jest wzniesienie zwane Zamko
wą Górą. Było tam kiedyś grodzisko.
N*zwa kołeczkowe pochodzi od wyrazów "koło Kielna", ponieważ admini
stracyjnie nasza wieś podlegała Kielnu.
W latach około 1909 i 1910 r . btrennictwo Ludowe organizowało z ini
cjatywy prezesa Franciszka Kustusza i karczmarza Pichewskiege przed
stawienia w języku polskim.
Do Kołeczkowa często przychodził Antoni Abraham i często sypiał u oj
ca lub Fr. Kustusza.
Przed 1 wojną światową w sokole w Keleczkewie był strajk szkolny, 
za strajk został pozbawiony funkcji przewodniczącego rady szkolnej 
Jan Żuchliński.
Najęcia szkolne w Keleczkewie odbywały się w zabudowaniach rolnika 
Górskiego na Marchewach /niższe  kl*sy /, w budynku Jadwigi Kustusz, 
tam gdzie obecnie jest poczta, w budynku Franciszka Kustusz. w sta
rej szkole uczył kierownik, a młodzi nauczyciele w tych filiach .
Przed 1 wojną światową kierownikiem był przez wiele lat Milech, a 
nimkrótko przed wojną Buchhelz.

i BeiFiOtaję
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(UIUHN Antoni, ps. "Grab1’, "Stół” , "Klaftownik" /1900 - 1983?/, 

czł. Kom.Gra. TOW GP Kielno z siedź, w Koleczkowie.

Ur. 10 .V I I I .1900 r. w Koleczkowie, b.pow. morski, s. Antoniego i 

Matyldy, właścicieli niewielkiego gosp. rolnego na wybudowaniach 

koleczkowskich. Ukończył miejscową niemiecką szkołę ludową. Pisać 

po polsku nauczył się od rodziców i na kursach zorganizowanych dla 

młodzieży koleczkowskiej w szkole powszechnej po pierwszej wojnie 

światowej. Przejął po rodzicach gosp. rolne* Dorabiał jako drwal 

w okolicznych leśnictwach. Należał do Stronnictwa Ludowego i Kółka 

Rolniczego Kołeczkowe - Kielno, podobnie jak jego ojciec. W ich do

mu często przebywa* trybun kaszubski Antoni Abraham, przynosząc 

polskie książki i gazety. Jako chłopiec brał udział w polskich 

przedstawieniach organizowanych w karczmie Plchowskiego przez Fran

ciszka Kustusza, prezesa miejscowego Kółka Rolniczego. Uczestniczył 

też w strajku szkolnym w 1907 r.

Do TOW GP wstąpił na początku grudnia 1942 r. Przysięgę gryfowską 

odebrał od niego mąż zaufania Teodor Bieszke "Byk". Otrzymał pseu

donim "Stół", zamieniony później na "Grab" lub "Klaftownik". Jako 

wstępne zadanie zlecono mu budowę pierwszego schronu w rewirze 250 

leśnictwa Głodówko. W budowie bunkra wspomagali go Teodor Bieszke 

i Paweł Pionk, który jako pierwszy z partyzantów w nim zamieszkał. 

Deski do bunkra dostarczyli bracia Pioncy z Koleczkowskiego Młyna.

Po bitwie partyzanckiej 29.11.1944 r . , kiedy w bunkrze tym poległ 

dowódca Oddz. Szturm. "Gryfa" por. A. Loeper, Pioncy w obawie przed 

wsypą usunęli te deski nocą i spalili. Na szopie Galuhny, który mie

szkał na dalekich bu do waniach, znajdował się schron, w którym 

ukrywali się partyzanci Jan Libon "Brona" i Stanisław Klebba "Rak", 

pochodzący z okolic Gnieżdżewa - Ohłapowa. Dostarczał leśnym ciepłą 

strawę i informacje z punktu kontaktowego, znajdującego się w skle

pie Kustuszów w Koleczkowie. Przenosił też broń i amunicję do bunk

rów, jaką od Polaków wcielonych przymusowo do armii niemickiej ot

rzymywał czł. TOW GP z Bojana Józef Schroeder. Uważa, że leśniczy 

Mflller był porządnym Niemcem i partyzantów nie zdradził, choć nie-6



którzy, a szczególnie ci nie związani z partyzantką, tak twier

dzą.

Po wojnie włączył się aktywnie w odbudowę szkoły w Koleczkowie. 

Był członkiem Komitetu Rodzicielskiego .i Kółka ilolniczego. Z żo

ną Heleną, również związaną z konspiracją, miał troje dzieci.

Pod koniec życia przeniósł się do syna w Wejherowie i tam za

kończył swój żywot.

Bork B. - Had Sleżą . . . ,  Gdańsk 1978, s. 56,57,1 34» - Martyrolo

gia i ruch . . . ,  t. VI Bibl.Fund. "Arch.Pom.AK", Toruń 1994, s. 

230, rei. A. Galuhn z 1973 r . , T. Bieszke, A. liedtke, J .B . lie- 

dtke, P. Pionk, B. Kepke, mat. inne autora.

Bolesław Bork
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Galuhn Antoni ps. „Stół”, „Grab”, „Klaftonik” (1900-1990), członek Kmdy Gm. TOW 
„Gryf Pomorski” Kielno, pow. Wejherowo.

Urodzony 10 VII 1990 r. w Koleczkowie, pow. Wejherowo; syn Antoniego i Matyl
dy Bieszke, właścicieli niewielkiego gospodarstwa rolnego na wybudowaniach kolecz- 
kowskich. Ukończył miejscową niemiecką szkołę ludową. Pisać po polsku nauczył się 
od rodziców i na kursach organizowanych dla młodzieży koleczkowskiej w szkole po
wszechnej, po pierwszej wojnie światowej. Jako chłopiec brał udział w polskich przed
stawieniach organizowanych w karczmie Pichowskiego przez Franciszka Kustusza, pre

zesa miejscowego Kółka Rolniczego. Uczestniczył też w strajku szkolnym w 1907 r. Po 
rodzicach przejął gospodarstwo rolne i dorabiał jako drwal w okolicznych leśnictwach. 
Należał do Stronnictwa Ludowego i Kółka Rolniczego Koleczkowo-Kielno, podobnie 
jak jego ojciec. W domu Galuhnów często przebywał trybun kaszubski, Antoni Abra
ham, przynosząc polskie książki i gazety.

Do TOW „GP” wstąpił Galuhn na początku grudnia 1942 r. Przysięgę gryfowską 
odebrał od niego mąż zaufania Teodor Bieszke ps. „Byk”. Otrzymał ps. „Stół”, zamie
niony później na „Grab” lub „Klaftownik” . Jako zadanie zlecono mu budowę pierwsze
go schronu w rewirze 250 leśnictwa Głodówko. W budowie bunkra wspomagali go 
Teodor Bieszke i Paweł Pionk, który jako pierwszy z partyzantów w nim zamieszkał. 
Deski do bunkra dostarczyli bracia Pionkowie z Koleczkowskiego Młyna. Po bitwie 
partyzanckiej 2 9 I I 1944 r., kiedy w bunkrze tym poległ dowódca Oddz. Szturm. „Gry
fa” por. A. Loeper, Pionkowie w obawie przed wsypą usunęli te deski nocąi spalili. Na 
szopie Galuhna, który mieszkał na dalekich wybudowaniach, znajdowało się schronie
nie, w którym ukrywali się partyzanci Jan Libon ps. „Brona” i Stanisław Klebba ps. 
„Rak”, pochodzący z okolic Gnieżdżewa-Chłapowa. Galuhn dostarczał partyzantom 
ciepłą strawę i przekazywał informacje z punktu kontaktowego, znajdującego się w 
sklepie Kustuszów w Koleczkowie. Przenosił też broń i amunicję do bunkrów, jaką od 
Polaków wcielonych przymusowo do armii niemieckiej otrzymywał członek TOW „GP” 
z Bojana Józef Schroeder.

Po wojnie Galuhn włączył się aktywnie w odbudowę szkoły w Koleczkowie. Był 
czynny w komitecie Rodzicielskim i Kółku Rolniczym. Z żoną Heleną, również działa
jącą w konspiracji, miał troje dzieci. Pod koniec życia przeniósł się do syna w Wejhero
wie i tam zmarł.

Zbiory własne autora (rei: Bieszke T., Galuhn A. z 1973 r., Kepke B., Liedtke A. i J.B., 
Pionk P.); Bork B„ Nad Sleią, Gdańsk 1978, s. 56, 57, 134; Pom. org. konsp. poza AK...
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