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dnia . .^A?. 2-7/7/72/

Kamień, gmina bzenud • • • • • • • • •  « • • • • • • • • • • • • • • • •
adres

11.11.1919. w Kamieniu

• • • • •
O Ś W I A D C Z E N I E

data i miejsce ar.

dewć<* esebisty

•  •  • •

De TOW "Gryf Pemerski’’ wstąpiłem ma przełemie styczmia i lu-
tege 1943 r. Przyrzeczenie przyjął edemmie Józef Liedtke. Napisany 
zastałem de ergamizacji ped mr 202. Mój pseudenim "Secka” .

Peczątkewe mie ukrywałem się. Werbewałem newyck człenków de 
"Gryfa", częste kentaktewałem się z eddziałem per. k, Leepera. Pier
wszym zwerbewamym człenkiem był Teeder Oeśke z Kamiemia. Przez ja
kiś czas ukrywał się ma barnie j Górze ped Keleczkewem.

Penieważ nie przyjąłem Velksliste greziłe naie wywiezienie 
de ebezu lub w najlepszym przypadku ma przymusewe prace w OT. Na pe- 
czątku lata 19^3 r. rezpecząłem się ukrywać, stanąłem ma czele gru
py partyzanckiej, która stanewiła zaplecze eddziału keleczkewskie- 
ge. De grupy eprócz mnie i Czeskiege należeli: Jan Łiedtke z Kamie
nia, Leen Petrykus z Newej Karczmy, bztremski Władysław i Edmumd 
Kass z bzemuda, Leen Rekde z Kieleóskiej Huty i Paweł Cirecki z wy- 
budewań kieleńskick.

Grupa nasza miała 2 bunkry mieszkalne w zagajnikack pemięd*y 
Newą Karczmą a Kieleńską Rutą i 2 w lasack Leśnictwa Kamień. Częste 
ukrywaliśmy w maszyck bunkrack keleczkewskick partyzantów, erganize- 
waliśmy dla nick zaepatr^enie.

W sierpniu 194-3 r. Niemiec Witte, kewał z Kamienia, należał 
de i Hilfspelizei, nn któremu grupa Dargacza edebrała breń i ży- 
wneść, wydał żandarmerii Teedera C*eske. Kememdantewi pesterunku 
żandarmerii w bzemudzie deniósł, że te ja dekenałem na jege dem na
padu. /Kenendamt Hirsck/ Witte miał ma sumiemiu wielu Kaszubów wy- 
wieziemyck i zamerdewanyck w ebezack.

Miałem eprócz swejege dewedu teżsameści drugi na nazwiska 
Lipski Jan. Meim zadaniem m.in. byłe kentaktewanie się z Pelakami 
pewełanymi de armii miemieckiej i agitewamie ick de partyzantki.

Teeder Czeske męczemy w kaźniack kitlerewskick kenkretnie 
nikege nie zdradził, ale pedawał różne nazwiska na ckybił trafił, 
ce spewedewałe masewe aresztewania na terenie Kamienia inekelicy. 
Aresztewane m.in. Petrykus Rezalię, Augustyna i Otylię Rekdów, któ- 
ryck syn był partyzantem eddziału keleczkewskiege i wykeńczene w e- 
bezack. Na Hanewanej kitlerewcy, m.in. Gaklun z Bajana zabili w pa
ździerniku 19̂ -3 r. Belesława Liedtke /re i. Janca Grzegerz i Leen/.

Geerg, Willi, Ernst kckerf, z zawedu leśniczy miał gespedar- 
stwa relme w Przeteczymie. W ekupacji zestał leśmiczym najpierw 
* Przeteczynie, później dedane mu Kamień. De ludmeści kaszubskiej 
edmesił się wrege. Pedczas ebławy na partyzantów w Będargewie za
bity zestał żandarm Plpmr. W edwet za Pipera eprócz mieszkańców 
Będargewa, za sprawą bckerfa ma Różanym Dębie zastrzeleme także 
ejca i syma Nastałyck, Dawidewskiege i Bieszka z Przeteczyma, wie
le esadzeme w ebezack. Merdu tege Niemcy dekenali w dniu 20.06.44r. 
Na bckerfa zestał wydany wyrek śmierci.

Wyrek zastał wykemamy pr*ez partyzamtów Bieszka btamisława 
i Hebla Pawła /mógł ta być również bztelc Paweł z Przeteczyna/ dnia 
23.05.1944 r. Obaj partyzanci w przebraniu w numdury eficerów nie- 
mieckick /widziała ick będąca w tym czasie w pebliżu leśmiczówki 
maja żerna/ weszli de leśmiczówki Kamień i czekali ma mieabecmega 
bckerfa. Gdy zjawił się na pedwórzu wyszli na ganek, edczytali wy-
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rak i Bies*k btamisłśw %% wykamał. bckerf *rókewał jes*c*e użyć 
srtucera, ale mie miał żadnej srnmsy.

V kilka imi pa p*sr*ebie bckerfa Niemiec Mucka jr^ysreił ia 
maick teściów i aświaic^ył, że Lieitke nastał razstrzelamy /tzm. 
ja /. Jak wiaiama w aiwet za bckerfa re^str^elame pad Kaaiemiem 
kilkumastu zakłaimików, w tym rammyck aarty*a*tów z kit wy pad 
Piekiełkiem - Jam Libam i Wiktar Lieitke.

Jestem w aasiaiaaiu iyjlamu wystawiameje Amtaaiemu Lieitke 
n Bieęzkówka « 1928 r. wa 25 lat *r*ymależmaści ia Stewar*ysze- 
mia Luiewege w Kielnie. Dyjilam jest aaiaisąmy wrze* Sikerskiefe 
i Dampca.

btawar*yszemie Luiawe miała swój s*tamiar w kaściele w Kia- 
lmie. Dekłaime iame i stawarrys^emiu i s*tamiarze mógłby ui*ie- 
lić Pawelczyk z Karczemek.

Przez wiele lat pełmiłem fumkcję Prwewaimiczącege GRN S*e- 
mui, akeemie jestem kierawnikiem Mięi*ykółkawej Bary Mas*ymewej 
w is*emui* ie. Jestem pewiatawym jrre*esem *bL i pasłem ma Sejm. 
Jestem człankiem ^BaWiD.-

Właameręczmeść naipisa Prawiziweść aewyższyck iamyck jiatwiar-
stwieriza się: . izam własmeręczmym peipisem:
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LIEDIKJi) FRANCISZEK, ps. "Socha" ,^kmdt grupy partyzanckiej TO W GP 

w Kamienia, więzień obozu Stutthof.

Ur. 11.X I .1919 r. w Kamieniu b. pow. morski, s. Franciszka i Agnie

szki z d. Kwidzińska, właścicieli niewielkiego gosp. rolnego. Ukoń

czył 4-kasową szkołę powszechną w Kamieniu, V i VI klasę w Szemu

dzie oraz Kurs Przysp. Ośw. Młodzieży do ON, w wieku dojrzałym zdał 

egzamin eksternistyczny z zakresu średniej szkoły ogrodniczej. W

cy ,
wzresniu 1939 r. zgłosił się ochotniczo do IV Baonu ON; przydzielo

ny został do taborów w charakterze woźnicy. Pod Starą Piłą k. Rumi 

dostał się do niewoli. Jako jeniec cywilny znalazł się w areszcie 

tymczasowym w szkole w Reszkach, w kuźni w Nowym Dworze Wejherows.it 

kim. Jeńcom kazano pozbierać we wsi ostre narzędzia i tak "uzbro

jonych" doprowadzono do więzienia w Wejherowie. Znalazł się w obo

zie Gross Born, skąd pod koniec 1939 r. zwolniony jako niezbędny 

w gospodarstwie rodziców.

W 1940 r. czyni próby zorganizowania ruchu oporu w okolicy. Formy 

zorganizowane ruch ten przybrał z chwilą powstania 1.X.1942 r.

Kom. Gminnej TOW GP Kielno z siedź, w Koleczkowie. Zaprzysiężony 

został do oddziału szturmowego w Koleczkowie.dowodzonym przez por. 

A. loepera. Na początku 1943 r. otrzymał polecenie zorganizowania 

grupy partyzanckiej na terenie swojej wsi. Grupa bazowała w 4 schro 

nach położonych w zagajnikach pomiędzy Nową Karczmą a Kieleńską Hu

tą. Ubezpieczała oddział koleczkowski, werbowała nowych członków 

i prowadziła wywiad w UG Szemud. Ujęty członek grupy Teodor dzoske 

torturowany nie zdradził towarzyszy i został zamordowany. W dniach 

20 - 22.V11.1944 r. aresztowano w pow. morskim 46 tzw. zakładników, 

w tym w/w i jego ojca. Ojciec zginął podczas morskiej ewakuacji 

obozu Stutthof, syn przeszedł marsz ewakuacyjny zw. marszem śmier

ci do Krępy Lęborskiej.

Po wojnie zajął się splądrowanym gosp. rodzinnym i pełnił służbę 

w MO zgodnie z ostatnim rozkazem władz naczelnych TOW GP. W 1946 r. 

ożenił się z Bronisławą z Makuratów. Wybrany został do GRN Szemud,

7



- 2 - 2

gdzie przez ponad 20 lat pełnił funkcję przewodniczącego rady.

Dwie kadencje był radnym PRN, jedną z-cą przewodniczącego tej ra

dy. 1970 - 1975 był posłem na Sejm, 1975 - 1980 radnym wojewódzkim. 

Podtrzymując tradycje rodzinne aktywnie działał w ZSL, pełniąc fun

kcje w komitetach gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Od wielu lat jest prezesem koła gmin. Zw. Kombatantów HP i b. Wię

źniów Politycznych w Szemudzie, prezesem Oddz. Gm. Zrzeszenia Ka- 

szubsko-Pomorskiego. Działał w związkach branżowych rolników, kół

ku rolniczym, spółdzielczości handlowej i bankowej. Posiada wiele 
j(\j a

odznaczeń, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Krzyże Kiftl£ Kawalerski i 

Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, medal Wincentego Witosa 1874 

- 1945.

K. Komorowski - Konspiracja pomorska 1939 - 1947, Gdańsk 1993, a. 

117, B. Bork - Nad Sleżą, Gdańsk 1978, passim, Kamień Grabowiec 

Przetoczyno, Bojan 1993, s. 22 - 24, Akcje koleczkowskich partyzan

tów - Zielony Sztandar nr 13/1980, Sylwetki spółdzielców - Bank 

Spółdzielczy nr 4/1987, A. Miłosz - Wspomnienia więźnia obozu, kon

centracyjnego Stutthof nr 53 159 - Lesók nr 1/1995, zbiory własne 

autora.

Bolesław Bork

8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18




