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jedni z wielu na FM ora  w ciasie okupacji. 

Rodziną ISminlkoweki ch.

Rodzina Keinikowskicik przybyła na Kaszuby ©taj*1 «łę po 1920 r az wiel 
ko polaki ,w każdym r azie do rokn Tf20 ich ni# było na ter*ni# gminy 
Łozino .Leon Kstinikowski tir.w 1895 ro ku 3 poe*atkowo jako naoezyciel szko 
lT  wiejńtiej w SzfealneJ fflttcie pow«Jferski/Wjli#rowa/,8 po te® 5§ko kie
rownik a stoły powszechnej w Kęb łowię po w*>!fcrski, obecnie żarnie sikały 
w Lęborka przy uloSkoczylasa 6»lfywiad * nim i Jego żoną Weroniką prze
prowadziłem pod koniec lat osiemdziesią tych, kiedy wiał je»re2re Jasną 
świadfrmość tego ea opiwiada i  przekazuje .Kilkakrotnie z niw prseprewa- 
tfiiłe* wywiady a potem napisany na maszynie ©trzymał do przeczytania i 
podpinani a. Je ga ze znani g przekazałem do Ifazeum w Stotthof i <2fo łtazeam 
Piśmiennictwa w Tl* jherowie*

Fo czą tek w© jny przeczekał w Kęb>łewie, a potem okrywał się i  praecpwaf' 
w Rumi i na lotnimfcz pod zmienionym nazwiskiem do potowy 1941 r 0Na » ko
tek fałszywego donosu przez nieuczciwych ludzi z Xębłow§,o/G ezkodłi- 
wym działaniu na rzecz jriemiee,nn8i natychmiast uchodzić z tego * ie j-  
a ea pracy i  okrywa się tymcmasow© a znajomego Wilhelma We łase w Lębor
ku do końca czerwca 1942 r»V  rozmowie przy znany* * *  przed wojną F*ie- 
tzemRułfclaranmew obecnie wójtem z Luzina,którego znał dsterze przed waj- 
ną i  Jako młody nauczyciel w Gla*icy karło Cząstkowa, a trzyma Je prgcę 
i tymczasowe schronienie w Lozrinie ©d Ct«.?o1942 r , i  tutaj prac®Je Ja
ko urzędnik gminny.

Po rozbiciu komórek organizacyjnych "Gryfg ?© marski ego"nsiternie po- 
wiato zorskiegi w ma ja i  czerwcu 1943 r*naw£ązm jfc, a rączej k nim na
wiążą ją kontakt,komenda powiatowa "Gryfa Fe morskiego*^ ©sobaefe Sdawn-

V « § Szoty z We jherowa l^ iw ta  Olszewskiego z Kpfełowg.ZaposaaJą go *  
sprawami or-gamizacyjnymi i  je j  ta jniksBri,wrznaczająC Laona Kminikowe- 
kiego Jako komendanta otoszaro południowego powiatu morskiego. Je go za
dani®* Jako ursętfnika gminnego i t® sekretarka i  członka Gryfa Eem* 
Jest,udzielanie pomocy łodziom potrzebującym, twłazzcza flakom,w róż
nych: postaciach,jak eydgwanie kgrte$ żywnościowydi^wyrabianie5 lewych 
dokumentów dla ludzi zagroźooujrch^ng blankietach kwestionariuszy dla 
7okskdeotschów,trzymanie kontaktów z komendą powiatową i mriele innych 
zadąfi. potrzebnych organizac ji»jest to temat d6 osobnego opracowania, 
który dbtycftcmas jeszcze nie widział <wiatł;a dziennego.Razem s  żoną

$/, m-n&f
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V Wfcruniką i córkami Ireną i  Wiesławą, działali dzia ła li  w tejne j  organi

zacji "Gryf Pomorski*, stale1 w stracfea i napięciu,b© lidzom na s*ybkii 
już zakończenie wo jny.Po; te j krótkiej reprezentacji,n$etft sam ft tym 
zacznie mówić*?

"Wiedziałem dobrze ® działającej organizacji podziemnej na noazym 
terenie, jeszcze dług* przed przystąpieniem samem <Jb te jorgan izaeji. 
U mnie w do ant na strychu, znajdowały się  różne dokument a członków Pols
kiego JSwięzk* 25s«ftodniegD,«kryte nundUry i wiele takiełt rzeczy,które 
mogłyby nam zaszkodzić* 2  naszej patriotycznej postawr szydzona eobie 
i wyśmiewano, twoeardziii,że teraz należy obrać inną drogę,Ale ayftor mi« 
l i  tylko Jedną drogf,s by£a bardzo ciężka i niebezpieczna,ale dl® nas 
sprawiedliwa i  słuszna oraz ucrciwooPazatem Ifiemcy w sia ły  tak ezy 
siak przegrać tą okrutną «o jną którą wypowiedziały całemu światu*

Kie dr udało mnie się uratować z Ramii,wówczas poszukałem eofeit miej- 
*c i na rek czas® w LęborkUfiaż tredtę przyciefeniejf reku T942 spotyka® 
się z ma im znajeae® z dawnyc&ł czasów, kie dyśaęp te grywali w karty,ebec- 

sj mift udjte* w Luzinie pJlróUjBanne*, większym geepedarse* w 12zę stkewie* 
Kieydy- Gawiedzi ał się, ie z pracą u mnie nie bardzo;, że nie mam sta

łego zatrzymani* i utrzymani&,odraza bez wszelki dt dyskusji rzeuze, 
że akarat brakuje mor jednego człowiek# na gminie w łozinie i  ie je 
będę smsiał tam pracoweć jako dawny nauczyciel i odpowiednie ?G*>fcwali- 
f i  kowany <*łewlek.Poniew*ż jeden człowiek «n gminy pesze® da wojska, 
wobec tege pracę miałem zapewniortą„Tutaj w swojej procy pisarz-* gmin
nego , miałem możność zapoznania się z trudrymi sprawami bytowymi Po la
ków, którzy mieli ograniczone możliwości wyżywieniowe ..Starałem się też 
poatóe jak tylko mogłem, diosiisżby f i wdowom po zobitytife EtloSrseSr w 
t93f r*irie wszyscy maże wiedzieli z urzędników niemieckicłfc,s tysrbar- 
dziej pelskich,że takt ustawa istniał a,wydano prze* rząd niemiecki, 
tylko trzeba Ją było znać. i  «mie& się o nią ubiegać.Ja przecie* zna
łem dobrze język niemiecki.

poprzedni pr*cewnik gmitey,który poszedł do wo jska,w sweje>j procy 
v zawodowej zawsze rodził się komendanta polieji Badziongo i to ma się 

spod*bało.Ja zaś wszystko czyniłem bez pornoey i rady tego peliejgmta, 
bo miałem te kwalifikacje,ale ta postawa me js nie spodobała się Bo
dzia gowl i  przez to maje poczynnanio nie byty od na rf kę,więc miał 
mnie na o ku* Ale popierał mnie wójt Roblmann, o swoje obowiązki pisa
rza umiałem dobrze wykonać*

Kiedy jedna * wdów po zabitym żołnierzu z Barleuina, przysał a do> mni< 
za mają poradą otrzymała prawie wielki ma ją tek,bo wypłacili ja j z ale?
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głeści wiesięczne ad ręko T939 ^  t£44 r*a rewta miesięczna wynaeił* 
400 maręk,ca' m sumie dał* je j kilka tysięcy marek,egraama ittiaiaoPalie- 
jaat Bedziąg a; małe «ię nie wg cieki, ż* zaja*ję się Polakami, którym aię 
nic nie nal*rży,że *n takiej pensji nie a trzyma je,Oparłem się wtedy na 
u stadia,podpisane j  prz*z Samego AJKtlera,kt<Srą an przedstawiciel wła
dzy pa winian uszanewtó-ilLe ta aeja praca dodatk»wa zsezęła się depiero 
wtedy,kiedy watą piłam da organizacji podziemnej "Gryf Pemwski**** majta 
i  aaerwcu T943 raka nastąpi!;* wielka w*ypa i  duże ezłenków arweztewan* 
i osadzone w lagrze Stattłief.T* wi«L kie niewiara* dopięre miało aię 
*acz«[d.C6*>cis4 wiedziano wśród Niemców ca ta jest Stuttfcof, tak aaeze- 
gółów nie znane*

jednego rasa przyszli da mnie Eaąreł Olszewski z Kębława,którego dlab- 
J rze znałem i  WómunĆ Szu ta z f i  jftearowi.Przedataeili e lf  członkowie ko- 

mendy pawiatawej na WajSmrewa i  zaproponowali mnie wejście da te j * r -  
ganizacjieZgodaiłem się w krócu na te, na tar alnie w pcresamienia z Żoną 
W erenikĄ.^WĘti3W^ Zaznajomiłem zię z tajnikami organizacji,złoży
liśmy przysięgę wierności, jaka wtedy abawiązywała .zastałem mianowany 
komendantem na a ba* ar południowy pe wiata wwjb orawskiego. Mfcją liczn i «r~ 

\/ ką z kameirda powiatową była Irena jtsitkowialt,która przynaaiła prypwy i 

meldariki da mnie na gminę.CsBemnie te * otrzymywał* meldanki d* kamendy 
pawiatawej. Opróes tego db tajnej arganizacji "-Gryf E# morski",weszły 
ebie maje córki,Irena Tek urodzenia r?2> i  Wiesława uredzena w 1925 r .  
Irena współpracował a ze mną na terenie Ramii i  Gdpni. natomiast Fieeł a- 
wti zatrudniana była a jednego pastwa,Niemców na terenie HTela jaka 
pomoc domawa i  miała wiele możliwości zdeby ci a wigćfiamcpści*

Na siatek dendsów zyłydfe ludzi,częgto a tanie w dom® adbywałt aię re 
wizja, jednak pilnowałem i nics specjalnego nie znajdywili.Wbbec nie
bezpieczeństwa wpadki,trzeba było opróżnić cały atrych i  w$wcza» od
kryliśmy owe niebezpieczne dpktimenta Eflskiego &riązkn Zatftodniego, 
mundury itp, co też wszystko zostało spalone.Przy jednej z rew izji, 
znależziona worek pełen bandaży i  lekarstw,przyniesiony w ukrycia bez 

v naszej wiedzy przez doktora medycyny Wb jewskiego z GościcimuNte dnie 
w worka leżał mundur jego skaatowski,który wywołał pewne podejrzenie 
a moje zaskoczenie,bo sam o tym nie wiedziałem, aa w tym wosfcku się 
znajda je® Ale jakoś udało mi się uratować i to dzięki wójtowi RuMLmenn 

owi,bo inaczej zgniłbym w więzienia lab w Stattłiof^Żona i  ja byliśmy 

tym wszystkim bardzo podenerwowani .W ciągłym strachu się żyło, a ta 

dopiero cała praca konspiracyjna się zaczęła*0 mo je j działalności z 
polecenia komendy organizacyjne j ,  nikt nie wie dział, o prócz żony i  mmi*

nawet ona wszystkiego nie wiedział a «► Tb była by oddzielna sprawa i
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Harda© długa, a le  a graniczę się do na jważnie Jszeg® .ffikim z ad§niem był© 
pomagać ludziom ztgroż©nym,ludzi©m biednym i  Eo lakom, którzy c ie rp ie li 
w ielk i niedostatek ©raz danie możliwości ukrycia się ludziom zagrożo
nym.Na gminie znsjdowfeły się iw ie kasy pancerne,w któryefe znajdowały 
się karty żywnościowe dla 7o Iksdeut»chx5 w, pieczą tk i urzędu gminne go, 
kwestionariusze osobowe i  karty meldunkewe..Ib t y *  k*s pancerny c&i,ka~ 
załem dor© ić  klacze dodatkowe,które wykonał mi ślusarz Franciszek 
Trofea z Kamil,rónież nigdzie nie praca ją cy i  ukrywa jąey się pod lewy
mi papierami Jako nieuleczalnie chory gruźlik .On to otrzymywał karty 
żywnościowe na teren Rumil i  dbSsmenta Jako nieuleczalnie e&ory.Czło- 
wiek ten przez kilka był u mnie i  pewnie Jeszcze żyje/l®tg osiemdzie
siąte/. Dodatkowe klucze eftowałem najzwyczajniej w moim biurku słuifco- 
wym,nigdr nie miałem i  di przy sobie. Nikt też  nie Sprawdzał iełto u mnie 
i  nikomu nie przyszło da głowy, żeby Je szukać w moim biurku.Do końca 
wo Jny- Niemcy nie wpadli na ten pomysł, c&oe i  aż koledz^e po dpadło, że 
zawsze brakuje kartek żywnościowych dla Tolksdeutschów.Z kartkami żyw
nościowymi było tak,że mieliśmy pewien u#P6*f po ty di co s z l i  na wojnę, 
po tych oo wyjechali ro oty i  tp. Zawsze się coś wykombinowało.

Na terenie mojej działalności i  nie tylko,bo zasięg był pozg naszą 
gminą,miałem możność z poleceni* komendy "Gryfa",wykonać lewe dokumen- 
t® na nazwisko Yolksdemtsehśw..Mi siało to jednak odgowiedać wiekowi 
ukrywającego się i na niby Toksdeu ts c&a - Da loimerat a były pierwszorzędne 
i doskonale wykonane i  d  ludzie nadal żyli po w© jrrte. wszystkich so
bie  dziś nie przypominam,ele do tych co mieli fałszywe dokument a prae- 

J ze mnie wykonane to rStef an Ibjewski z Goś cielna, drugim był Vbgt z Rumli 
J  potem Antoni Kąkol z G&arwfetyni 1 inni.

Następnego dnia wieczorem przyleciał do mnie z Goś cicina Stefę® Wo- 
jewskl abym mu na gwałt ratował jednego z księży,ukrywającego oię u 
pewnego gospodarza pod G©*eieine*,nazwiskiem Grunwald.Dsiś nazwisk* 
tego księdza nie pamiętam,ale wiem że żyje i  jestnną jedne j  parafii.

To byłagodZo-21 .OO,® dokument miał był wykonany jeszcze przed no«%, 
ponieważ ksiądz miał być aresztowany prze zrGest&po .Straszna rzecz;, jak 
wykonać taką sprawę 1 to z er® z?

Jeździłem zawsze do prgcy w Luzinie swoim rowerem .Wsiadłem n® ten 
rower i do urzędu gminnego w Luzinie.Wfciąłem dodatkowe klucze i  otwo
rzyłem k&sę pancerną.Z tamtąd wyciągnąłem kwestionariusz osobowy pod-

II
pisany przez wśjt* Ru&lmanna i  starostę powiatowego,włożyłem.do kłe- 
sreni marynarki,kiedy wdfcodzl policjant B ad ziąng.Stru dbałem. On zaś 
zauważył w biurze światło i przyszedł sprawdzić,kto *ammrszedł.F©ps
trzył na mnie uważnie a potem spytał, co tutaj ro b ię  w nocy w biurze
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gminnym © tej pora#?. .Tinaczyłom się,że cod zapomniałem i nie wiedzią 
łe  m czy zamknąłem maje biurka .Gdyby' mnie tak zrewidował pa kieszeniach
i wtedy analazł by dwie pary fcakich samych kluczy.Ile spokojnie i be* 
nerwów się mz wytłumac2yłe®.Tuts j  zaważyły lasy mojej całej rodziny* 

Plicjant Badiąng był a pochodzenia Polakiem z ITszur.Jeden jego brat 
był Fokakiem i  nosił "PM,pracował Jako szofer w Gyni i nigdy nie oka
la ł się zdradą .Sam kiedy powiedział, że w jego rodzinie Jeden cię wyro- 
dził głupim o nożsaej kategorii ludzi „Xiedy front się zbliżał do Luzi- 
na,policjant Badziąng ratował się ucieczką w stronę Gflyn£,nie wiademo 
co z nim się stało®

Przez rok czasu ukrywałem u oiebie syna langego z łozina dfecpóki było 
maż na „To samo było z Brużnym u KTyży. Kiedym wysyłano mnie po niego, *bym 
go przyprowadził do urzędfc gminnego, aawsze tłumaczyłem po powrocie, że 
go nie zastałem i  nie wiem gdzie się podział .Zirytowany policjant B'a- 
dziong twierdził,że nie ctt*ę go znaleźć,aleoni też go nigdy nie odnaj
dywali.

Przyszedł rok 1945 i  nim wojna się skończył a, wieś przeżyła okropny 
widok i  wstrząs psyc&iczny.Zawsze mówiono o lagrze S tuttftof. nie je dnema 
wygrażani tym o&ozem, ale to co zobaczyli,zapamiętali c&ybg dfc końca 
życia*Przez naszą wi*6 łozino, przeprowadzono transporty pieooe więź> 
nów ze ftuttftof .To był straszny widok.Dopiero tora* Riemcy mogli solnie 
popatrzeć na poesymgnia ono ich pobratymców i  różnytfi nacji epotf znaku 
sfastyfct i  różnych innymi nacji tego system*.

Jednego razo prowadzą więźniów naprzeciwko naszych okien gminy.Z ty
ło  wlókł się Jeden z więźniów,który Już dalej nie mógł iść.WÓwcza* 
id^cy z* mim SSHtana otrzatem * tyło głowy zabił go i  poszedł dalej. 
Patrzyli się na to Jo ÊBpo ni sława Eotrykus,wó Jt Ruhlmann, po l ic  j  akt Ba- 
dziong i  innioWSzymoy struchleli i  przerazi e ię ,*  Badzeng wyleciał *  
urzędu i  pobiegł do SS-manna z wymówką,dlaczogo zabił tego o*3ewieka. 
SSjmann mariftnął na U  ręką i  pooaodł dolej,o policjant o la ł wzburzony* 

Tera* kiedyśmy mieli tyle lud*i głodnych-, tymbtfntzeij należało i#Ć 
im z pomocą .Kto tylko mógł, ten brał z dlamu co miał i  prlyno s ił aWł a<fze 
gminy w niczym się nie aprzeciwiały,nawet z tycft zapasów kątek żywneś* 
ciowyt*. się wydawał o.Tuto j  już nie azło o drobiazgi, tutaj trzebi? było 
masowo stanąć * pomocą ludziom tak wycieńczonym i  ludzie to uczynili.

Gdmki moje,które by ły  poza domem,ociekły przed zbliżającym się fron 
tem i  włączyły się cGo pomocy w ratowaniu więźniów, który eh wleczono 

do lagru w Rybnie.Tam zanosiły w werka«fc żywność i  lekarstwaf ładte jąc 
to na rewery.no ja żona również tom zacłtodmiła tego Rybna z pęcz
kami. Ale córki nie tylko zawoziły racje żywnościowe i  lekarstwa,bo
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te dra gin ***** przyprowadziły <So ćmma trzecit latfsi z legrw,dwóA wię- 
ź niów,W&2inswskieg* z Torunia oraz %jeweki*ge z Częstkewe,trzeeim 
był strażnik obozowy * pochodzenia Jtageeławi ani*, który »a&rał nawet 
ze sobą karsMn ełużbowyJETciekinierzy ukrywali mię u na* w fana i  cze
kali aż wkroczą Rosjanie.

Z# trzcim razem córki ari«ły już umówionych więcej więfnidw i  też ko
go* ze straży, ale władze obozowe wpadły n8 plan i«& działalmetfci i  
aresztowały ebie córki i  tydfc więźniów,którzy się przygotowywali da 
ucieczki.Te tyła streszna rzecz, w rękach; Gestapo.

2 Rybna wywie siom ich na Gestapo %  Gdyni, s z tam tąd de lfie*i ee.ze 
Łabą już,kiedy kończyła się wojno,obie miały być powieszone lub tos- 
tr»Lan*.Kiedy zmyliły c*onjna#ć s tr a żnikówru ciskały de Aliantów ma 
Łabę i wtedy już po przekroczenia: rzeki Łeby,w teka strzelaniny,sios
tra czyli Irena otrzymała strzała prosto w merce, niewiadome od kogo, 

prseftatona i  upadłe me dbeftm, po chował e siostrę w mie ja cewe* ci Sefte- 
mebeck za Ł * b ą ^ #ffław# wróciła de dom w eiorpni* ff45 r . i  zamieszka* 
ł c  w Kwidzynie,będęc już inwalidką.WOjno eię skończyła i  zdawało się, 
że wszyetke zło minęło* Al* nas Gryfewcównfce których aresztowane,Trzeba 
byłe płacić ze gł*£ią i btędto* politykę powojennych dzi^a ezy po l i  tyci 
nydfc i to moi* do wszystkiego zniecftę ciłem.lTas Szlaków z £emorze,któn 
cierpieli i  ginęli za 2fclskę,nazywe» poprostm Szwabami i to na® 
gniewało i ebzrzałe.Rie się nim wie o neezym życiu okupacyjnym w ekre 
ele we jny.Ifizsiałem wyjechać z rodzinnych stron i  zamieszkałem w Lęb©r  
ku,dale j parejąc się  nauczycielstwem.£0 przejecie ma emeryt*rę,pracew 
wałem w zzkełe podstawowe j  nr 3 w Lęberloe*.Tuta j  również na nss nieicaa 
mawiam jako Szwabi i Indzie niepewni .Oto o»e nos E#m*rzeków.." .

£/ron Kminikewski-Lębork.

Muszę jeszcze na zakariczenie dodać,że Leon Kminikowsfci zmarł 6\>5. 
199T r . i  pochowamy jest w Lęborku,mając lat 96»Mtżna ttHt rzec,że do
żył SędBziwege wieka.
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