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R e l a c j a

o nieżyjący* czł©nku konspiracji 

"Gryf Pomorski-AK"",ludwiku Mietku 

przekazana przez ż©nę Edwinę Miotk, 

za*.t37l10 Tczew,Żwirki 5 5 ,tel*2$-51.

Urodził się TO sierpnia 1f12r w Iewinku pow* 

Wejherów© z ojca Kugus ty na, rolnika i matki Matyldy z 

domu Kreft*Ukończył Gimnazjum Humanistyczne w Oświęcimiu 

w 1f32r.W latach 1932-34 pracuje w gosnoiarstwie rolnym 

©jca*Służbę wojskową odbywa w 4 Pułku Strzelców Podha

lańskich w Cieszynie w 1934-35r*Przeniesiony d© rezerwy 

w stopniu kaprala»Przez rok ©ibywa praktykę w wytwórni 

wód minerlnych w Krok©wie*W k®ńcu 1f36r przenosi się io 

Jastarni na półwyspie helskim®gdzie prowadzi własną,małą 

wytwórnię wód zaś w ©kresach zimowych przeprowadza remonty 

i konserwacje domów wczasowych.Od 1f3ir działa aktywnie 

w kole Związku Zachodniego w. sekcji obrony przeciwlotni

cze j.W skxixiar*r dniu 15 czerwca 1§39r został powołany d» 

Obrony Narokowej w Jastarni.Aź do kapitulacji garnizonu 

helskiego produkuje na potrzeby wojska i ludności cywilnej 

napoje chłodzące*Od wrześnio 1t39r. do lutego 1 940r pracuje 

jako robotnik leśny w leśniczówce Leobor k/kartuz*

W marcu 1940r pracę w konspiracji proponuje 

IoMiotkowi Leon Formela i po złoźenim przysięgi zostaje ^ 

żołnierzem Tajnej Organizacji Wojskowej^Gryf Kaszubski” i 

obiera pseudonim"Pióro'V*V dniu 6 lipca 1 ^42r nazwa tej 

organizacji zostaje zmieniona na TOW"Gryf Pomorski"*

L.Miotk zajmuje się w organizacji wykonywaniem pieczątek 

na gumie do stemplowania opasek i gazetek podziemnych 

oraz podrabia również pieczątki niemieckie*poz.yskiwaniem 

broni zakopanej na 4elu przez wojsk© polskie oraz z tran

sportów niemieckich, bu#©wą bunkrów,walką z bronią w ręku 

z okupantem,sabotażem itp*W organizacji pełnił następu

jące funkcje:od 1 .1 2 .1943r-21.0 % 1 945r kierownika Powiato

wego

sekre

Ponadto by* jier»w !u »«"
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W grudniu 1943r po zdanym egzaminie otrzymuje stopień 

podnoruczpika.W dniu 21.01*1945r zostaje aresztowany i 

osadzony w wiezieniu w Kartuzach,skąd w marcu ucieka.

Po wyzwoleniu 5 maja ł945r zaczyna pracę w MO 

w Słupsku w referacie adainistrac.y jno-gospodarczym.

Wykonuje też pieczątki dla MO,Służby Bezpieczeństwa, Sądu# 

Intern pracuje kolejno jako prezes G*S. w Choczewie, od 1950r 

do 1966r w PGR w Pszczółkach i Tczewie,w 196€-72r w 

Zakładach Remontowych w Gdańsku skąd przechodzi na emarytu- 

rę.Pracuje soołecznie we Froncie Jedności ^arodu i ZBCWiD* 

Odznaczony wieloma odznaczeniami miifc Medalem Wojska 4- 

krotnie,Medalem Zwycięstwa i Wolności,Krzyżem Partyzanckim 

/1 961 /,Krzyżem Armii Krajowej/1980 /,Krzyżem Kawalerskim 

Odrodzenia PolskI/19*1r/*

Uaiera w 1983r.

Tczew,dnia 22 stycznia 1989r. Relację ąfp̂ \sał

u U m . u

/

/
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M i •  t k L u d w i k  

/1 912-1 98j/ps* "Pióro" , żołnierz "Gryfa Pomorskiego"

Kapral,po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, 

Podporucznik T*0*W "Gryf Pomorski".

Urodzony 10 sierpnia 191 2r w Lewinku pow*

Wejherów© z ojca Augustyna,rolnika i matki Matyliy 

z domu Kreft*Ukończył Gimnazjum Humanistyczne w Oświęci- 

miu.Słuźba wojskowa w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich*

Do 1939r pracuje prywatnie produkując wody mineralne* 

Działa społecznie w Związku Zachodnim w sekcji obrony 

przeć iwie tnicze{J*W 1939r zmobilizowany do Obrony Narodo

wej w Jastarni*'// czasie okupacji pracuje jako robotnik 

le®ny oraz w gospodarstwie rolnym ojcojw Hewinku.

Zaprzysi? ziany d© pracy w konspiracji w TCW"Gryf 

Pomorski w marcu 1940r.Dla potrzeb organizacji zajmuje 

się produckją rófneg© rodzaju pieczątek .Jest ’ wywiadowcą.

Z bronią w ręku walczy z okupantem.Od 1943r jest kolejno 

Kierownikiem Powiatowego Wydziału Informacji,Sekretarzem 

i członkiem Rady Naczelnej oraz Kierownikiem Biura Kamen 

d.y Głównej*

Po wyzwoleniu pracuje przez krótki okres czasu w M0# 

potem kolejno W Gminnej Spółdzielni,PGR i Zakładzie * 

Remontowym w Gdańsku,skąd przechodzi na emerytur£• A k t.yw- 

nie działa w ZBOtfiD*

Odznaczony m.i. Medalem Wojska / 1 948 /,Krzyżem Partyzanc

kimi 961/Krąyźem Armii Krajowej/1980 /,Krzyżem Kawalerskie

Odrodzenia Polski/1911/.

źródła:

1.Pamiętnik-wspomnienia z lat 1939-45.Archiwum E*Z Toruń 

2*Relacja zony Edwiny Miotk.Archiwum E*Z Toruń.
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O D E Z W A
sssstsistsnststtssrssrsss

Tajna Organizacja Wojskowa Wejherowo dnia 21 ttarzce ly't-5

Gryf Komorski 

Ruda i Kolenda kfa<jzelna

Odezwa do wszystkich Komend Okrręgowych 
Powiatowych • Uiast • Gminnych i  członków

Haosęa Ojczyzna Polska z stała ..c. bo i zona z okupacji hitlc. ;\f. , 
dzięki na czyni sojusznikom "wipzlx\;i Radzieckie u, A ? " l i i  i /. 
wybitnej poaooy walcz^c.-ch * 5laków «w .wszystkich frj./c; c-ft i *-■
Walki nasze partyzanckie i ras z trud poniesiony da: naii ot 
i iJiepodległoóć Rzeczypospolitej *'ole. i*
Spełniliśmy swój obowiązek i cobrze zasłużyliśmy si>: 0 'c"y£n o 
Raco i Komenda Naczelna akia".;., hołd i cześć wszystkim .rwy z. uc i 
poległym za Ojczyznę. Równocześnie okłada serdeczne pof-zi'.:--.’• •■ 
wszystkim komendantom i człen...oa za ofiarność i wkład .r^cj r i 
no j w walkach o Wolność Ojczyzny,
Wydaja rozkaz z dnieia dzisiejszym rozwiązania i zlilcni .•wr̂ .i- . . 
kich ICoąenA należących dc organizacji Cryf Pouorckl. R ^.azu* 
przekazanie wszelkiej broni władzom -‘oleki, a posiadana . cl 1 
dotytfzice działalności Gryfa CoKćrskiegp złoży6 w- zcci \J&sb$oj£i 
Augustyna zamieszkałego w Wejherowie* Zaisora się zdolr-y  ̂ v.rJt,
Ti? szeregi & .O . z równoczesnym przekazani aa posiadanej l^oni, ^ fOxo- 
ttałya wstępować «o >raoy ^

Kierownik^ Biura I*ezes Rady Naczelnej

/ . /  Mictk Ludwik / - / Westfr 1 pe.^folr ?&,rc-
pa* i^idro Stal /- / Jankowski w * ■\Jkr~ i- ć. , -

16



O 5 ? I  O

/ Gdynia, dnia 10 .8 .1947

DA
Ministerstwa Sprawiedliroźci 

w W tr zza w i©

W związku a fałszywym eskarże.iem byłej Tajnej Organizacji Wojsko- 
^  wej Gryf Pomorski przez gestapowca Kaszubowskiego, który ‘ yl na

stanowisku „Komisarza Ooa-taps na obrad p(m.Morskiego, pow.lartuzkieyo 
pow.Koćcierskiego, a roku 194 ł mianowanym Inspektorem
Gestapą Gdańskiego.
Powyższe fałszywo oskarżenie otrzymaliśmy de naszej wia<gcj;oćci 
W dniu 22.6 .1947 -złożone w-Sądź:, c Okręgowa w G~yni* Wobec togę nk.ła* 
damy w imieniu byłych. członnów byłej Organizacji Wojskowej Gryf 
Pomorski następujące wyjaśnienie.
Tajna Organizacja Wojak-swa Gryf Pomorski i jej człon.cwic nie wli
czyli przeciw bolszewizmowi lecz wyłącznie przeciw hit lei jzu-,\. i 
a ja nie byłem następcą s'.p. ^echa a tylko pełniłem obowiązki za
stępcy.

JeSnccześnle ^.Sjiarż^m^. £eci;ao£w£a^%^ub::wcj£ij0y0 jfea_ / £ &  “
±ZłT"

1. 0 specjalną akcję w zlikwidowaniu byłej Tajnej Organizacji ^sjażn - 
. Gryf Pomorski i za- camordowanie jej głowaego kicrowaika cip.Lee:- -

Dambek Józef. *i
2. 0 bezwzględne tępienie Polaków 1 innych narecewe^ci 121-jących jaka

kolwiek związek z akcją wslki przeciw hitleryz ;.wi.
2 ,. O v.ynue razie za <*em?.cą tortur zezna", od areszfcona.-łyeh, kt:»re pou 

służyły ja no podstanra cle dalszych aiv.;5ztov.:ań*
4 . 0 fałszywo złożenie zeznań w - ■••,. ...i/io iiki^laiaokci byłej t^jnaj 

nizac j i  Wojskewej Gryf Pozzcrakj.. ■
5* Skargę me #5 opieram na następu,.* -cyc:; faktach i autentycznych po- 

sacb zeze Jań świadków, którzy byli przez Ka s zubo •.? c kie go arosztewa..^
i torturowani łub też uciekli przed aresztowaniem.

* dowód powyższego załączam e< pin noklsracji Ideowej b . ‘iv  * . f * : .
■ , er* z 110 ze ze nań osób pokrzyw-:zs ych przez gestapowca Kanzui-c:. r,

Zazanaosaa; że jest to tylno nikłym dewedeat działzlno&ei. O ce lo~ 
feci jego działania dowie cię ^ nicteratw^ Sorswiedl iv.-o£c i pe o (..‘to
czeniu, w prasie i wezwaniu i przesłuchaniu osób pokrzywdzonych prze?: 
gestapowca Kaszubewskiege. V/ następstwie czog© kilk.i u j s ■» * c y e o i ,.- z 
wdzanych Polaków udowodni Kaazuberskiemu zbrodniczą aziai:.;lno^  
wobec Polski i f-arodu Polskie, :© ercz jego sprzymierzeńcem z ce.Ł •. 
siatką prowokatorów, szpicli zynili ri
de aresztowań, merdorstw i szyki.n ••'■;.Ink:'w na Penkr: a.

(J z a z ■• z n i z r; I c

ad .1 . zeznanie.
Gestapowiec Kaszubowcki był głównn sprężyną Gestapa Gcań.? ,ic o v; 
likwiaacji akcji podziemnej ns kr., rzu. ;'onicv.;nf: k-. — ul-o-i b./k 
«okiem k?tszubą i biegle władał j^zy;.ie:i n n^iecki:-;,kznru‘;.clk..i i poi- 
ckia- podchodził do ludnońoi w nn jr .zmaitszó r ?.:■•■■.,/. • i tc 
Pomorza zorganizował sobie sieć iwc^fi-^c^tów, kt ’rą pc-! in::ea \.y- 
ręce Łjłrsłwictiliwaćci.

2. W dniu 3 grudnia 1944 r . e '-ir.ie 24.00 tej n .\\0 Kc.n:- • k:i 2-̂ ^̂  
dorał o.p.Grubę ja na w S trzep-. . : •- : rt y z z<t
i', ir. >fih od"Kiaiom partyzar eU 1> v( 1. c * *• ->r. i . ,
cM < S,9  35.

5. V dniu 25 września 44 r. © ^o ;z. 1c.- 0 postny o , -o-, 
echronie '"tania b*o).n /Ci.iA?? o k . v\t' «-.*/ k . v  .* -e r. .w • 
z. rr Pził Bianga lccz wólkę , r : ■. . i,?. ,y ."i . zU c . :• u
’«tizjif zozt.anif! rr 0. 7* 10.-

/
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4# W dniu 14 stycznia 1 9 4 4 ’r . o godz,3,3o w nocy v;c wsi Kamiannica 
v Królewska - Kaszubowski zamordował s .p . partyzantów Siesieckiego 

Brunona i Siesieckiego Aiibroź.ego. Patrz/ś zeznania nr 19,
*>» W dniu 9 stycznia 1944 z* o godz. 15*00 Kaszubowski zamordował e .f  

Kamińskiego Jana w Kamiennicy Króler.śkiej oraz z oddział om gestopt 
stoczył walkę a. partyznatami Gryfa Pomorskiego.'# walce tej zgln;ł.,
2 partyzantów, jeden zabrany do niewoli, który został skazany i-.r. 
karę wykończenia w obozie Mathauzen.Patrz zeznania nr 12,13*18.1  2J 

V 6# W dniu 13 wrzeónia 1944 r . </godz, 12.00 Kaszubowski w b^suialski 
sposób zamordował s.p# Kobiela Stanisława w alejscowoóci Pobłocie : 
pow.Wejherowo zamordowany został kłonicą od woza patrz zezn-onie 
nr 62,

v 7, w dniu 1 ozerwca 1944 r* o cod z. 13-15*00 Kaszubowski zamordował w« 
wsi Mrozy pow,Kar tuzy Ilalmana Bronisława i Halman Alojzy nato;.*.-.u-..:: 

\j Kotlewaki Józef zsm. w firozsch jest dzió kaleką w następstwie sto
sowanych tortui;,przez Kaszubowakiego. Patrz zeznania nar >4.55*9^* 

8. W dniu 29 lutego*-o' g&dz, 1.00 w nocy Oddział# gestapa i policji z 
wojakiem otoczyło walkę z oddziałem partyzanckim Gryfa Porno rU u  ego 
w raiejscowcśoi Koleczkowo w walce zginęło 21 partyzantów. 
Kaszubowski dowodził oddziałem gestapa. Patrz zeznania nr 40*9?,- 

9* M dniu 23 września 1944 Kaczuboweki skazał na ómierć 16~tu Po a, ; 
patrz zeznanie 106,- którzy zostali rozstrzelani w lasach Bory Ti—

; oholskie*
10. U dniu 2 na 3 czerwca 1943 Aaczubov;ski aresztował księuza Chud? •- 

skiego, który zosteł skazany na karę. ćmie rei i  zamordowany v; ol ozi« 
łlathauzen. Patrz zeznanie m1 106,- <

11, W dniu 2? lipca 1944- o godz*6,00 tej Gestapo i policja stoczyło . i 
kę z oddziałem partyzanckim w lasach tępskich w walce tej zaoito 
2-ch partyzantów gestapem dowodził Kaszubowski patrz zeznanie
nr 69*67,1

12# W dniu 2*6.1944- Kaszubowski wydał wyrok rozstrzelania 11-tu Pola. * 
na Rożnym Dębia-rozstrzelano ich w.lesie koło Zemblcwa patrs 

. nie nr 20.21.-
13# W listopadzie 1944 w miejscowości Szynwałd pod Wieżycą na roz .. z 

Kaszubowskiego rozstrzelano 10-ciu Polaków potrz zeznanie ?ći«7>*~
14. W dniu 9 moja 1944 o godzinie 6-tej rano Kaszubowski aresztował 

s.p.Gzur Waleskę.Popiołową Paulino w miejscowości Linia, o :: z 
Polakow a wyżej aresztowani torturowani podczas przesłuchanie, prz: 
Kaszubowsklego zostali wykończeni w obozie S^tuthof.Patrz zr.zn 
nr 36. W tym samym dniu Kaszubowski aresztował ponad 30 Polakó.: 
gryfowoów patrz zezn.36. 29*

15. W dniu 26 maja 1944 o godz.2-giej w nocy w zabudowaniac,i-Ki« 1 i: ;g
* go\7 Ctrzopczu gestapo rozstrzelało 2-ch patryzantów poi.; za z i. 11..
16. W połowie lutego 1944 Kaszubowski z oddziałem gestapo miał x-: . - 

lió 1i4> jeńców Żw.Radz. Patrz zeznanie nrQ.~
17 W dniu 0-nego lutego 1944 o godz, 3.00  rano Kaszubowski arerztoi z l 

V w Borzeotowia pow.Kartuzy Kilcwszczykową Bronisławę oraz zabrał. , 
wszystką garderób? i bieliznę, patrz zeznanie nr 68,

10 W dniu 20 kwietnia 1944 o godz.10-tcj Kaszubowski aresztował
Kipko Monikę. W 194-3 Klpkę Bernarda za to, że dostarczali 'y:vno •; 
oddziałów partyzanckich patrz zeznanie nr 97*

19*  Po powstaniu Warszawskim przy współudz lale K -::vhowtUd * 70 w,, 
wyrok i  rozstrzelano i>0~ciu ; rsywóde&r A .K ., którzy zc „d i  
eportowani z Warszawy. Pa>.rz zeznanie 28 ,71 . 103*

20. W kwietniu 1944 na rozkaz Kuszi-bowsklego sk\rmo 30-U ;r 
horo 6m erci. Dziyki inber.ver.cji Eomendanta < *:.zu ikitu >r.<r- 
lrmie zon nło v;r. trzyr/nne pot-. ;-.e tle •’!••. ^,91

21. I’ozo tjfia na rozkaz łCaazub t .1. ń » n 
w/g załaczonej listy i wedic i'otwicr.izonyci!. .

- 41^K5.8Ó,9/1.100,-.
22. W maju 1943 Kaszubowski aresztował Kiszkę Augui tyna za • paet

18
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w następstwie zadanych tortur wyżej wyn.dzisiaj jest kaleką i  r.i^p 
siada żndnptf# pomocy na dalsza leczenie, zeznanie nr.- 

, W dniu 27 września 1943 Kaszuhcwsii aresztował we wsi Koleczkowo 
Kipkę Annę za to, źs dostarczała żywno&ć dla partyzantów w lasach, 
Koleczlcowo. W obozie zmarło ju;j 5,cioro dzieci pa.rz zezn*97 

, W sierpniu 1944 Kaszubowski ar sztował Lawrenc Józefa, który zosta.
zamordowany w obozie Gussen patrz zezn.Sl,

, W czasie ewakuacji obozu Cztuthoff w iaicjscowodei Żukowo Gestapo 
rozstrzelało około 200 Gryfowców-dalsżc rozstrzeliwanie zostało 
wstrzymano przez interwencję niemieckiej Marynarki Wojennej, 
Kaszubowski był w Żukowie jak odbywało si<*‘ rozstrzeliwanie 
patrz zeznanie nr 53*~

, W dniu 7 listopada 1944 Q$ f\odz,2,OQc;i<3j w nocy Kaszubów.ki aresz
tował 75 ęryfowców pośród których 20-tu zostało zamordowanych 
w obozie Śztuthof - w czasie przesłuchiwań stosowano przypiekania 
rozpalonymi żelaznymi prętami ciała, posądzanie nawieli na rozpalony 
pico. patrz zeznania nr 3^•

, W dniu 9 maja 1944 o eodz* 3*30. Kaszubowski aresztował polasiir. 
z Luzina x>ow.\Yejherowo? za to, i.o z lotniska w śjfcrzebielinie pod
czas czyszczenia kominów wykradał amunicję i broń. Kaszubowski 
w czasie przesłuchań w Gdańsku wybił 3 zębów i  żywcem wyrwał 
Polasikowi połowę włosów &  głowy z ?znanie Kr 48 /ówiadek żyje/

, W lutym- 1943 Kaszubowski przywiózł do więzienia w kartuzach 
Biankę, który miał za zadanie wydostanie wiadomości od okadzonego 
Młotka Ludwika' o niojccu postoju pozostałej Komendy łlsczelnej 
Gryfa Pomorskiego i Zaoferował wyżej wy a. że Kaszubowski c:.cs ei$ 
z nimi skontaktować, gdyż po zakończeniu działań wojennycii Kaszu- 
bowski będzie znów na czołowym miejscu w adoinietracji w Polsce, 
patrz zeznanie nr.110. V/ więzieniu w Kartuzach rozstrzelano wi:-kszc\ 

, iloAó żydów,kaleków i  tych którzy uciekli vr czasie transportu 
obozu Sztuthof Gestapo dokowwio rt«saix-a«lania na klika dn i  przed 
wkroczeniem wojsk Zw.Radz, ^eżenańie 110 .

, lia solidną pracę i za zamordowanie 6. p,Lecha i za całkowite roz
bicie Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Komorski 
Z.a- zamordowanie Polaków
Gestapowiec Kasstibowski vel Ilanó Kasaner otrzymał najwyższe 
odznaczanie hitlerowskie or;z nagrodę pienią ż$.;*
Odznaczenie to zostało wręczone &aszubowskiemu przez samego 
Ilimlera, Wręczenie odbyło się uroczyście na dziedzińcu il-icei 
Prezydium w Gdańsku.

Na podstawie doniesień z roku 1939 i  z wywiadu w czesio wojny 
Kaszubowcki we wrześniu przekroczył granicę pod Clicywlc-a poczem 
w dowództwie armii niem.zdradził wszystki.e .umocnienia i stano
wiska * artylerii nadbrzeżnej marynarki wojennej.polskiej,

, Gestapowiec Kaszubowski z .wymuszohych zeznań od ar ■aztr- mych 
przeprowadzał aresztowania z u p e ł n i e n i e w i n n y c h  Pa_sn~w, k : ■. • 
nie byli wtajemniczeni w sprawy Organizacji jak ń.p* żo_:y i • 
Patrz zeznania nr 12.13*19*33.33*3S-*61,6S.70,78*79*97*101, / v 
W wyżej wy:a. zeznaniach Kaszubowski wymuszał zeznań .,od ir .v: Da
wanych by podpisywali, że organizacje podzie mie na pomerzu wal/-'.., 
nic przeciw nieme om lecz przeciw 'tfw.Rauz, Wyznania tc potrzab* 
wał Kaszubowski przedłożyć w rin .U .B , a. tym eauym oczernił fał
szywie działalność Gryfa Pom,

, Kaszubowski zeznaje, że d-ziałalno&ć b.or-.r.nlsacji V.’oj :«■j 
Pomcrski była skierowana przeciw boiszewizmewi i dą.ył, dc uj
rzenia samodzielnej prowincji niezależnej od ńc-Iski. £:?zi 
jesi niezgodna z prawdąf. jest to ostatni ratunek zl zo 1. i i  
tym chce si? wybielić, uako dowód na to fałszowi oskar nie . 
odpis 'deklaracji ideowej b .Wojnęj Organizacji Woj. • j ...rvi . 
mors id. z dnia G maja 1942 r, z poprawką z d.tia 1 » 1, ;•> r 
Zaznaczam, żo była fajna Or,-■•r.-.irn-ćja •'■'ójckcwa ' 
dział wyłącznie walkę przeciw 3:.iti«ryz: .i i z ..o i s-.
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a r/alc za na a pod koniec 1944 ucstała rozbita przez Epmisarza i

.3eiiegata CTes tepowca Kaa zuboweki c go.
C Członśowi© i przywfcAcy Gryfa Pom.w 80 $  zostali wyaresztowani

przez gestapowca. Łssżukowskiego i ©sadzeni w obozuch koncentracyj
nych. Organizacja nie była zdolna już rozpocząć jakichkolwiek 
akcji zbrojnej przeciw ni©mccm - za wyjątkiem mniejszych akcji* 
Najgłówniejszym powoica, że dowództwo Gry^a nie wydał© walki 
Mierneoa był br.k broni i amunicji.-obiecywane zrzuty .broni przez 
Anglię nie zostały zrealizowane, * '
Członkowie* &Tjfa , którzy posiadali broń, przekazali władzom 
polskim w ręce LUO. >• ^
Wobec powyższego i po rozpatrzeniu sprawy przez inisfcerstwo Spra
wiedliwości.żądamy skpzania gestapowca Kaszubowskiege na korę 
śmierci,
Uy byli członkowie byłej Sajnoj Organizacji Wojskowej Gryf Pouorski 

M  obywatele ziomi Poborskiej prosimy Ministerstwo Sprawioaliwo ści
o wymierzenie zasłużonej kary gestapowcami Kaszubewskiemu Janowi 
przoz powieszenie go w tym sa^ym miejscu, \y ' któryś zamordował s .p . 
Lecha.-Damka Jozefa byłego Kierownika Głównego Wydziału Organiza
cyjnego Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Poborski*
Sówneczeóni© zwracamy* cię z prośba o rozpatrzenia sprawy naszej orgai 
nizacji, którą dotychczas gestapowiec ilaszubowski fałszywie oskar
żył.
My jako byli żołnierz© Polskiej .Armii Podzie&nfcj Gryfa Pomorskiego
na Pomorzu zadokujer;towali£ay swe znamię polskości, walcząc przeciw 
hitleryzmowi. Nie walczyliśmy dla swej kariery, ani też za pieniądze 
'zagraniczne. Walczyliśmy z honorem o, prawo istnienia to Wolność 
Narodu Poslkiego, o Wolną i niepodległą Polskę Demokratyczną 4 Pol- 

. sko Ludową dla wszystkich Polaków.
'Powołując: się .na zasługi i w 5 «ilkie ofiary poniesione w walco z oku-

I pantam hitlerowskim - prosiu,) L inisterstwo Sprawiedliwości o uzna
nie byłej Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski, jako jednej ; 
z tych organizacji, która na równi z innymi, dążyła i walczyła do 
wyzwolenia Narodu Poćlkieg© z pod jarzma hitlerowskiego.
Również prosimy,by skrzywdzeni Polacy np.kalecy, chorzy,żony i dziecj 
po zamordowanych i poległych na polu chwały za Wolność Ojczyzaj 
mogli skorzystać z opieki i przynależnych im przywilejów.
Z powodu fałszywego ©skarżenia byłej 1’ajnoj Organizacji Wojskowej 
Gryf Pomorski przez gestapowca K&szubowskiego Jana a po rozpatrze
niu powyższej sprawy, o wyniku prosimy urzędowo podać w prasie a 
szczególnie podać na terenach pomorskich. .

Gdynia, dnia 10 .8 .1947 Za zgodnoóć

■ / A  ■ ' /

/ — /  Podpisali / — /

łńiotk Ludwik Jankowski Marian
zam.Słupsk ul.Szczecińska j>6 Zwortowo pow.Lębork

/Pscud. Pioro, Stal, Stalówka/ , /eseud.Szarak./

Załączone dokumenty '

1 . 16 stron pisma maszynowego od nr 1 — 16
2. w tym 117 podpisów byłych członków 2.0.W .G.P#
3. 110 zeznań pokrzywdzonych Polaków naocznych świadków dokonywanych

zbrodni dokonywanych .--rzez gestapowca Kaszubowskiego w latach 
1929 ~ 1945 ponumerowano, od 1 - 110 .

Kopie powyższego pisma otrzymują*
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

—̂ Prokuratura Wo jo; cwa Wojaka .'oslkiego w Warszawie 
Zw.Uczestników Walki Zbr.o Woln.i Wiepodl.w Warszawie Zarząd Główny 
Zw.Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie.

~Vi~• p owyTs ze~pTomo~ni©“ orr^ylTaTTo^żadne^J capowlodsi i żadne echo 
w ennikacn toż się nie ukazało.
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Wycięg ^ zezcanJ e Kaszukajrskiorjo ' ^ ,
złożonego w Hin.U.B,

V?icoprokurctor Generalnej 'Prokuratury postanowił zastosować ^obeo \ 
Kassubowskiego Jona Vel Hansa Kassnora arcsst tymczasowy.
Od dnia 7*5.1952 Sledzt^wo prowadził oficer śledczy M .B .P. w W&rszaj 
wie per.Bratkowski Kazimierz.

* Kaszubowski zostaje oskarżony z art. 4 1 art 1 pkt 1 i 2 z dekretu
z dn .31. 8.1944.
Akta oprawy Srtd Wojewódzki w Gdańsku Wydział IV Karny Ł.K. 175/54 
Kaszubowski zeznaje, że/gestapo był tylko szoferem i tłuiaaczeia 
dokonał tylko 80 przesłuchań aresztowanych Gryfowców.Z tego do obo
zów zostało wysłanych 120 a resztę wypuszczono na wolność.Podajo,4 
nikt nie był bity ani od nikogo nie wymuszano zeznań.
Fałssiywle ©skierżył działalność Gryfa Pomr-rrkiero; ’ >

Że na terenie Pomorza istniała Organizacja Polski Rząd Demokratycz- 
.  ̂ ny V III  Korpus.Organizacją tą kieruje kobieta,, żona przedowjennego 

, rti \yVpułkownika Stauferowa,- pomaga jej b.major Sztabu Generalnego Krucki 
o**' / lub Pleracki z Torunia. W/g.zeznan. Kaszubowskiig© to wyżej wym.korpi 

był kierowany przez Centralę I.S ./Inteligecc Serwice/. . . •
Że t/yżej wym.organizacje była kierowana wyłącznie przeciw 2.S .R .R .
Sta jor Bnucki został aresztowany przez gestapo w Bydgoszczy.Jako 
agent gestapa wypuszczony z zadaniem rozpracowania prezydenta 
Organizacji Gryfa Pomorskiego Mianowanego p*.zez Londyn Generałem 
Brygady Ks. V«’ryczy.Brucki po wypuszczeniu na wolność więcej nie wro- 

, cił do gestapa i  nawiał do lasu. t ( £  tfu '■■)
Następnie aresztowano agenta I.S* Glancckiego, który został przy
słany z Anglii przez Szkocję.Gestapo posadziło do jednej celi Glanec 
kiego i -^esikowskiogo a jako szpicla dołączono Biangę, który uzyskał 
wszystkie wiadomości a które przekazał Gestapo. - ze Szale^ski był 
ich dowódcą.Szalewski z całą radiostacją połączał ci? z naczelnym 
dowództwem Gryfa Pomorskiego Kazsubowski zarzucał, że Gr.if Poborski 1 
połączony z angielskim wywiadem Int.Serw* a ten ..siał zamiar przygo
tować akcję przeciw 7.v?.Hsdz. a wivc Gryf Pomorski również walczył 
przeciwko Zw.Radzieckieau.Eeszubowaki zezeraje de,lej,
2 wyżej pośanych powodów gestapo wypuszczało na wolność wszystkich 
aresztowanych członków ^ryfa i nierobieno im żadnej krzywdy.
W ton sam sposób oczernił członków <A.K*~
Stog j
Tulrzut Kanzubowskiego nie tylko, żo jest f łszywy, ale jest kła w o twoi 
i noJochydniojszym oszczerstwem, przez któro puuerwano autorytet 
byłej '1'ajnej Organizaćjł Gryf Pomorski i A.K.
W pierwszych latach powojennych gryfowcćw traktowano jek© wrogów 
Polski Ludoy.ej.i dlatego żaden .z gryfpwców nie zost ł wezwany na 
jego rozprawę.Na rozprawie Kas zusowskiego nie było poruszane żaden 
zarzut jakoby prowadził walkę przeciw 2uchcwi '"poru na Pomorzu 
pozostało na tpm, że był kierowcą i tłumaczem do zamordowania 
Damka nie przyznał się i wyjaśnił, że on sam się zabił.
Na rozprawę Kaszubewskiego nie wezwą nę żadnych świadków przyteożo-*. j 
nych w piśmie skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 
10.8 .1947 r.
Na rozptjir.wę Kaz&ubowskiego powołano tylko tych świadków, którzy moglź
o Kaszubowckim wyd:;ć jaknajlepdzą opinię.
Gdyby tak było jak Kaszubowski zeznaje to alaczego aż tyle Polaków 
zostało przez Ka3zubowskieg© zamordowanych Zmasakrowanych i niech • 
wskaże tych polaków których on wypuścił z Sztuthofu - może być że . 
wypuścił tylko swoich szpicli.-
Dowód rzeczowy - a za co Kaszubowski otrzymał najwyższe odznaczenie 
hitlerowski, na pewno, nie za to, żo jak twierdzi, że Polaków • wy puc z- 
czał na wolność.Hitler odznaczał tylko tych którzy isy ©uiaieunio 
wykonywali jego rozkazy i t;.,óh którzy /v;r dowali dolaków, którzy z 
bronią w ręku chcieli zbirów hitlerowskich wypędzić z ziemi polskiej

Niechaj Kaszubowski wyda swój szta* wywiadu hitlerowskiego, który 
dziesiaj Śmieja się z'.Polaków partyzantów- a to q o er ze im.21



22



23



24



25



26



Av) £2- ^
Leu-iniau/

Mintk Ludwik - u r .l 0 .8 .1 9 1 2 r .w  Lowińsknfpow.We: 
herowo.Od pierwszychdni okupacji pracował jako ro
botnik leśny.W lutym po aufrufie Forstera wyjeżdżf 
na roboty w okolice Szczecina aby uniknąć wpisu m  

niemiecką listę narodowościową.Tam aresztowany zd< 
łał zbiec. Wraca w rodzinne strony i ukrywa s ię ,ż 3 
jąc na stopie nielegalnej. 2 0 . I . 1945r.aresztowany  
przez gestapo,do wyzwolenia więziony w Kartuzach.-

źródło : K.Ciechanowski, obsada pers.TOW Gryf Pom, 
" Pomerania " 1977 /5 .
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w latacl II-giej wojny kwiatowej 

1 9 5 9  - 1 9 ^ 5  r.
■ B s s a s r a s a s s s B s a s B s c a e

Opracowany przoz por.(s .o ) ludwika iot> ps . " idro"

byłego sekretarza i członka Rady Naczelnej . "yłego

kierownika biura Komendy Naczelnej i dowódcę oddziału 

partyzanckiego Tajnej Organizacji ojskowsj 

" Gryfa Pomorskiego ”

Pamiętnik 

nagrodą w 

Prezydium

J  * >■ i 

M  * *- 5 7

jh.-*>v h  ̂ Vvvi ^ (Łt^ Y  U **?v* )

w maju 1958 r został wyróżniony I - sz- 

skali wojewódzkiej przez wydział kultury 

oj łódzkiej Rady N arodowej w Gd5 '.sku •
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Niemcy hitlprowskie napadaj na Polskę
s^3323aas;s3 ̂ asssaaas  asssr&ssssssssaisssas

dniu 31 .sierpnia 1939 r .mi-'Szkałem w Jastarni na półwyspie helski** . 

Na terenie zabudowa.i mcj:go brata Kazimierza przy ul "'ortowej w podwó

rzu prowadziłam ałe wytwórnię "'ód mineralnych.Polskie Radio z Warsza

wy zapowiedziało,że w godzinach wieczornych bidzie przez Radio z Berli 

na przemawiał dc narodu niemieckiego <dolf 1 itler. ieczorem udałem sie 

do sesiada dwarda Komieeó by razom posłuchać przemówienia Fitlora. 

Hitl r przemawiał przeszło 3 godziny i w swym przemówieniu ostro krvty 

kował Polskę i rościł pr'tenc je do ' olnego miasta Gda ska i do koryta

rza łficzacego Niemcy z F rasami Zachodnimi i Gda .skiem.TC© czrc swoje 

przemówienie ostatnia jogo wypowiedź były słowa "masziren/ maszerować 

iłowo masziren/ to był rozkaz dla wojsk lądowych,powietrznych i morr- 

skich rozpoczęcia wojny przeciw Polsce bez wypowiedzenia wojny.

’■* dniu 1 września o świcie hordy hitlerowskie wkroczyły na ziemie pol

skie , ’omorze znalazco się natychmiast w strefie bezpośrednich działa t 

wojennych z powietrza morza i ludu.

2 września Niemcy stanęli na Viśle w okolicy Święcie a pod Boronowem 

zagroziły Bydgoszczy .Rozbite jednostki polskie cof ały na południa

"ronili się bochatersko do 7 września żółnierze r:-a est^rplatte .Gdy

nia skapitulowała 14 września.Kępa Oksywska 19 września, arszawa padła 

27 września a Hel skapitulował 2 października,

Hitler był panem sytuacji .Pomorze ziemie poznańskie i Sitek 9 w w  

września 19^nr,w ł!czył bezpośrednio do ?eichu a z reszty ziem polskie* 

utworzył Generalne Gubernatorstwo z gubernatorem Frankiem na czele. 

Mianowany namiestnik na Pomorze Albert Forster w swej mowie prorramo- 

we^jidotyczącej jego polityki na wcielonych do Rzeszy ziemiach pomorskie 

stwierdzał,że celem jego będzie ziemie tf całkowicie zniemczyć,C^olliP 

V>utchmahen)tak, że za 5 lat nie usłyszy się jednego słowa eolskiego. 

Trzeba t raz twardo i bezwzględnie przystroić do czystki i wszystko co 

z tJrd nie pochodzi,co nie tutejsze,co napłynęło z Kongresówki,Galicji 

albo z Palestyny powysiedlać i wyniszczyć.
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Forster apelował do Memców,aby nie kierowali sie miękkim sentymenta

lizmem w stosunku do Polaków .Teren ten głosił gauleiter będziemy w soo 

sób bezwzględny oczyszczac i niemieckośc tak tutaj umocnimy,aby .iuż 

njgdy nie mogła być usunięta.U Forster* słowo oczyszczać i wyniszczyć 

oznaczało mordować,rozstrzeliwać,wysiedlać,więzić,torturować,zagazowy- 

wać i spalać w krematoriach .To też od pierwszych dni okupacji na Pomo

rzu rozpoczął °ię  kr^w y  taniec bestii hitlerowskiej, taniec ludobójców 

i nadludzi.' 1939r.na ‘''-omorzu przebywało 100.000 mniejszości niemiec

kie j , posiadali dobre warunki dla rozwijania propagandy hitlerowskiej, 

tajnych organizacji i szpiegostwa .Do czterech organizacji niemieckich 

Rzpd Deutschen in Polen w 1935 r doszła pif*ta już jawnie antypolska 

Deutschstumband-Deutsche Vereinigung i 6-sta organizacja Jungdeutsche 

Partei a od 19ó^ doszła 7-ma pod nazw.) Tajna Organizacja Zelbszutz. 

Organizacje te zbierały materjały wywiadowcze,szkoliły dywers ant ów # s t a* 

wiły azyl i szyld dla p rzy b y w a j ŝ cych z Rzeszy i z terenu wolnepro M3asti 

Gda ska agentów rozlicznych służb wojskowych i politycznych IIT-cipj 

izeszy.r?ok przed wybuchem wojny,propaganda niemiecka rozn^tała "d^lka 

kampanię o rzekomych przeZaładowaniach mniejszości niemieckiej w Polsc: 

a w szczególności na Pomorzu .Wypadki które rozegrały się w dniu 3 wrze

śnia w J?yd "os zezy, nie niecka propaganda nazwała tzw.kwawą niedzielę. 

*kcja ta spełniła swój cel,szerzeniem mitu o barbarzy .stwie Polaków 

zaj^ł sie cały aparat hitlerowski.Wcież zwiększona liczba ofiar,ostate

cznie urosła astronomicznych liczb? 50.000 pomordowanych TTir?mców .Publi

kacje w rodzaju Polnische Blutschuld czy chociażby w U . ’ . . wydrukowa

ne broszury służyły nie prawdzie,lecz zbrodni zachęcały Niemców do to

talnego mordowania Polaków na Pomorzu.

Jakaż jest prawda o wypadkach w Bydgoszczy .TTiemcó  ̂ w TWdgoszczy 

było niewiele bo tylko 9.200 Polskiej ludności było 1>5.000 Jednakże 

tam znajdowała sie Centrala Deutsche Vereinigung#Zarząd Okręgu Jungs- 

deutse Partei,Konsulat,oraz działaj; ce przy nim K'D^P.W mieście dzia-
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łali znani aktywiści nacjonalistyczni Gero Von Grssdorf i dr.F.Kohne-

rst .Z chwil? wybuchu wojny władze polskie interniowary około >00 osób 

mniejszości niemieckiej szczecinie podejrzanych i ewakuowały ich z 

miasta, niedzielę 5 września z wielu miejsc naraz zostały ostrzeliwa

ne przeciągaj cs przez Wdgoszcz wojska polskie „padały ofiary wśród 

wojska i ludności cywilnej.Ogie* był prowadzony z domów niemieckich 

z zakładów pn-sraiyprzemysłowych Tiemców,z wież protestanckich kościołów, 

Komendant placu mjr.W.Albrycht powiadomił dowódc ' 15-tej dywizji 

piechoty gen.Przyjałkowskiego o sytu&cji w mieście.'iły olskie przy- 

stfiriiiry do stłumienia dywersji tpo zażartych walkac) wieczorem w mieś*** 

ście zapanował spokój ,tego dnia straciłożycie 160 Tiemców a 700 ares#4 

sztowano z chwilą wycofania się z miasta wojsk polskie1 generał rozka

zał t.yc> ludzi nuścic wolno .Uznał, że wobec niepub! ikowania przez T?z d 

dekretu o działalności sadów wojskowych,wymierzenie jakiejkolwiek sprf 

wiedliwości tym osobom wniosco by cechy samos. du.

Jesienit 19^8 i*.pirr«szy adiutant Himlera Cberfuhrer Landolf 

von Mswensleben,syn wiaścici la wielkich m&jetków w okolicy Ostronie, 

cka w powiecie chełmińskim przyjechał v. odwiedziny do swego ojca.Jak 

później okazało był on dowódc: osławionego” >albschutzu", którego przy

jechał inspekc jonować .Zachowały się zdjęcia ze zbiórek pomorskich îern 

cóv; zor -anizow# nych w Selbschutzu i cz: ieze . przeprowadzonych w la

sach i okolicach Septowa i Ostroniecka ,należucycł do barona von Pali- 

schke von Kreiza,/itenbergera i innych ' iemców jak teżx posiadłości 

iestenberga byłego oficera ,.] . Dnia 1 września 1939r.wylądował nie

miecki samolot z transportem broni maszynowej dla 50 dywersantów .''złoi! 

kowie • 'elbschutza mieli zadanie wpisywać na listy ^olaków działajycvcl' 

politycznie i społecznie a wrogo ustosunkowani do mniejszości niemiec

kiej na eomorzu.Wykazy te bały wysyłane do Berlin^,gdzie porzr*d>owane 

w tak z ane czarne księgi zawierały nazwiska Tołaków przeznaczonych na 

zlikwidowanie,u łożone w/g alfabetu z wydanymi już wyrokami kary.
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Specjalne oddziały tzw.Einzatztrupen złożonych z gestapa SA-manów i I 

Kripo,które wkraczały na teren Pomorza za posuwającymi się w głąb kraj 

ju Wermachtem natychmiast przystępowały do swojej roboty .Oddziały te 1 

korzystając z pomocy miejscowego Selbschutzu i Hilfspolicei wyciągał} 

ludzi z dom ów,zatrzymywały na rogatkach powracających z tułaczki ewafet 

kuowanej, nawoływały Polaków pod groźbą kary śmierci do stawienia się 

na zbiórki .Zatrzymywanych lokowano w szkołach kinach i kościołach a 

następnie przeprowadzano selekcję na której część natychmiast skazywa

no na karę śmierci,część kierowane do koszar wojskowych artylerii jak 

nprz.w Bydgoszczy i Toruniu do fortów,do obozu w Sztuthofie,do Wikto

ria Scbule w Gdaśskft na roboty w Nowym Porcie i na Westerplatte a mał( 

liczba aresztowanych puszczano na wolność .Kogo nazwisko znajdowało sii 

na czarnej liście mordowano natychmiast,albo wywożono na rozstrzelani* 

do miejsc masowych mordów .Proceder był prosty.0 losach ofiary decydoiw 

wały trzy osobowe Komis je, z łożone z funkc jonarjuszy Gestapa i dwóch 

członków Selbschutzu.Jeżeli nazwisko zatrzymanego znajdowało się na 

liście proskrypcyjnej był zabijany od razu.Jeżeli zaś nie ,KomisjŁ mo

gła postępować dowolnie w miarę umówionych możliwość i .  Do wydania naka< 

zu r o z s t r z e l a n ia  wystarczył jeden głos członka Komisji,jeden donos ftati 

Volksdojcza a nawet stwierdzenie że dana osoba jest poprostu deutsch 

fendlich.Była to tak osławiona Inteligentzakcion.Ofiarami jej przede- 

wszystkim padali członkowie Polskiego Związku Zachodniego,Ligi Morstob 

kiej *Zw.Oficerów i Podoficerów Rezerwy*Działacze społeczni i polity

czni wszystkich organizacji i Stronnictw.harcerz©,nauczyciele,lekarze 

księża,adwokaci,artyści,urzędnicy paAstwowi,kupcy,prawnicy Żeglugi i 

portów,spółdzielcy .Z pośród 634 kapłanów diecezji chełmińskiej zginęł. 

476 osób. Zygmunt ZieliaBki były partyzant ze Skerszew pow.Kościerzyn 

relacjonuj* :

Po dojściu do władzy Hitlera,miejscowi Niemcy szybko nawiązali 

kontakty z władzami hitlerowskimi w Gda xsku,Królewcu i Berlinie.Pałac 

park i okoliczne lasy "Rittergutzbeizetzera" ftrnsta Guntara Modrowa
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z Rączka i jego kuzyna Warnera Modrowa z pobliskiej wsi o tej samej 

nazwie Modrowa,stały się miejscami zebrai,narad i czwlcze& przywódców 

"Jungdeutsze Partei**. Głosząc pielęgnowania niemieckiej tradycji i zwj 

czajów.Modrowie organizowali zjazdy towarzyskie okolicznych Niemców, 

zabawy ogrodowe, leśne majówki i festyny .wycieczki do Gdańska i Berlin! 

Jost rzeczą charakterystyczną,że zabawom tym i odwiedzinom,przyglądały 

sio miejscowe władso(zo wszystkich sił dążące,by nie doszło do starć 

s miejscową ludmością,która domagała się położenia kresu regularnym 

ćwiczeniom wojskowym młodzieży niemieckiej .A ci coraz częściej odznaki 

HJungdeutze Partei** -młot*- zamienili na swastykę noszone na klapaoh 

ubra4.Już wówczas m et Gunter Modro* miał w kieszeni nominację na 

prsyssłego **Krejslojtora**.

Od dnia wybuchu wojny do grudnia 1939r.przeważnie z rąk Selbschu* 

tzu zginęło około 40.000 Polaków.Ogółem w latach IT-giej wojny świato

wej w latach od 1939 d© 1945 r zginęło w województwie gdańskim około 

16®.000 Polaków,a ponad 94.000 Polaków pozbawiono wolności.Ho roku 

1941 na całym Pomorzu Niemcy wywłaszczyli 35 tysięc polskich gospodar

stw rolnych .Sądy specjalno wymierzały Polakom nawet za drobne przewi

nienia kary śmierci.Podsekretarz stanu w rządzie Hitlera dr.Preisler 

na konferencji prokuratorów niemieckich w dniu 28.11.1941 r.w Berllnit 

stwierdził w referendum przez siebie projekcie prawa karnego,te kara 

śmierci jest najwłaściwszą karą dla Polaków za każde przewinienie • 

Polak więc nie miał więc żadnego prawa do życia był tylko siłą roboczt 

i na każde skinienie palcem przez Niemca był wykańczany.

Mimo terroru okupanta hitlerowskiego wzmagał się wśród ludności 

Pomorza Gdańskiego coraz to większy opór i chęć do walki z wrogiem. 

Chcąc żyć - trzeba było się bić innego wyjścia nie było.Już w grudniu 

1939 r tym celom stanął pomorski ruch Oporu przybierając za hasło 

'* Gryf ** herb tej ziemi umęczonej .
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Mordowano Polaków,Rosjan,Francuzów,DuAczyków, Norwegów,mordowano przed 

stawicieli całej okupowano Europy,ludzi prostych i uczonych,księży i 

cywilów,starych i młodych- ale najwięcej Polaków a wśród nich najwię

cej kaszubskich chłopów i robotników,którzy byli w Gryfie w oddziałać] 

partyzanckich .Dzeje wojny i walki partyzanckie to dla nas nie tylke 

historia działa* wojennych,historia polityki społeczności,te historia 

triuafu narodu naszego,triumfu nowego najistotniejszego w dziejach 

przemiany ludzkości .Dzieje te nie powinny interesować nas dzisiaj tyl 

ko jako element historii wojskowości,lecz przede wszystkim jako dzie

je największych doświadczeń politycznych i historycznych naszego nare 

du.Wracając myślą do sławnych bitew minionych wydarzę* odeszłych w 

przeszłość naszej ery mamy na uwadze nie tylko względy uczuciowe i me 

ralne,które nakazują wykazać szacunek i podziw dla czasów zmaga* zbr«, 

jnych naszego narodu,dla męstwa i ©fiarniśsi naszych ojców i braci w 

walce o wolność polityczną i społeczną .Miejmy na uwadze aktualne i 11 

doniosłe znaczenie tych wydarzę A bezwzględną potrzebę ich rozpamięty* 

wania z punktu widzenia i rozwiązywania szeregu istotnych problemów 

stojących dziś przed nami -przed społeczeństwem i przed wejskiem.wal* 

ka partyzancka na Ziemiach Pomorskich nie należała do łatwych,bowiem 

na każdej drodza i śsieżce w każdej wiosce i mieście stał uzbrojony 

po zęby wróg,który za wszelką cenę chciał wydrzeć nam mowę ojczystą, 

chciał nas wyniszczyć i wymordować.

Przea2.078 dni w latach 1939 - 19*5 r.wróg hitlerowski jak roz- 

wcieczony Iow na pustyni plągrował ziemię polską,częste wydzierał es 

tatni kęs chleba codziennego,by następnie zamordować lub spalić w pl 

cach krematoryjnych.To ochydne postępowanie miało na celu wyniszczer 

narodu polskiego i zagarnięcia prastarej polskiej ziemi pomorskiej i 

przyłączenie jej do I I I  - cij Rzeszy Niemieckiej.Ziemia pomorska 

przesiąknięta krwią jej prawdziwych synów w walce o wyzwolenie była 

i pozostanie na zawsze polską.
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Goniec Pomorski dnia 15 lipsea 1939 r '

Modlitwa do niemieckiego BogasKs«a*«aai««aife««««asaBstVa«aic»«a

Z ogromnej ilości bibuły propagandowej,rozrzucanej zwłaszcza na Ślą

sku niemieckim od czasu plebiscytu śląskiego,aż po dziś dzie4 dla sze

rzenia nienawiści do Polski,warto przytoczyć w przekładzie polskim 

"Modlitwę de niemieckiego boga" zupełnie niebywały»dokument niemiecfc*e< 

kiej "kultury”

Poraź o panie,bezwładem ręce i nogi Polaków,

Zrób z nich kaleki,poraź ich oczy ślepotą.

Tak męza,jw(k kobietę ukarz głupotą i głuchotą.

Spraw,żeby lud polski gromadami całymi zmienił się w popiół.

Ażeby m kobietą i z dzieckiem został zniszczony,sprzedany w niewolę. 

Niech nasza noga rozdepcze ich pola zasiane !

Użycz nam nadmiernej rozkoszy mordowania dorosłych,jak też i dzieci, 

Pozwól zanurzyć nasz miecz w ich ciało,

I spraw,ze kraj polski w morzu krwi i zgliszczach zniszczeje. 

Niemieckie serce nie da się zmiękczyć.

Zamiast pokoju,niech wojna zapanuje między oboma państwami.

A jeśli kiedyś będę się zbroił do walki na śmierć 4. życie,

To będę wołał,umierając : Zmie* o panie,Polskę w pustynię.

Zgroza przejmuje człowieka,kiedy się czyta tę "Modlitwę" ( i).Doprawdy 

że słów takiej nienawiści nie było nigdy w tadnym języku świata.

Tylko w niemieckim.

Jest to odpis z oryginału gazety Goniec Pomorski 

z dnia 15 lipca 19^9 r .
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Początki ruchu Oporu na Pomorzu Tajnej Organizacji Wojskowej 

"Gryf Kaszubski" "Gryf Pomorski"
ssssaaassaasassz saaaaaaaaassaaa

Ruch Oporu rodził się na Pomorzu w wyjątkowętfk trudnej sytuacji,w ek«« 

okresie największego terroru,jaki Niemcy zaprowadzili w stosunku d© 

ludności polskiej zaraz w pierwszych miesiącach okupacji .Większość in

teligencji pomorskiej wyginęła w słynnych krwawych akcjach tzw.Inteli- 

gensakciontdużo ludzi aresztowano i osadzono w obozie koncentracyjnym 

w Stuthofie a część zdołała opuścić tereny Pomorza przed działaniami 

wojennymi do Polski.

Propaganda niemiecka usiłowała uśpić czujność Polaków i głosiła 

że nic i nikt nie przeszkodzi im w budowaniu na Pomorzu ich Vaterlandu 

że Polska już nigdy na te ziemie nie powróci,gdyż wszystko co polskie 

tu było lub je tworzyło zniknęło w pierwszych miesiącach okupacji. 

Forster uzasadniał to twierdzenie następująco l Nie wolno nam zapomia* 

nać,że eksponantami polskiej polityki i polonizacji w dawnych Prusach 

Zachodnich byli w pierwszym rzędzie duchowni,nauczyciele i inna polsk« 

inteligencja.Tych eksponatów polityki polonizacyjnej usunęliśmy zaraz 

po okupacji i w ten sposób uniemożliwiliśmy dalszy wpływ w sensie pol

skości od samego początku.Polacy na Pomorzu stanąwszy w tych tak cię

żkich warunkach przed wyborem,albo zginąć,albo opuścić Pomorze,albo 

dać się zniemczyć .Pomorzanie ponad wszystko wybrali walkę i na terror 

okupanta odpowiedzieli tworzeniem grup i ośrodków konspiracyjnych.

Na ziemi Gryfa,na Pomorza już na początku okupacji działała w eke 

licach Czarlina grupa nauczyciela Józefa Dambka,wójta B.Brunka,Klemen

sa Bronka i Jana Gierszewskiego gospodarzy rolników. Inna grupa skupiłe 

się nad jeziorem wdzydze kś.proboszcza wryczy z Wiela.Jeszcze inne gru 

py działały wokół Chojnic którym przewodzili prawnik Jan Biały,leśni

czy BiAczyk,nauczyciel Józef Gierszewski i mgr.Bernard Szczęsny,wokół 

Starogardu działała grupa nauczyciela Szalewskiego i Piliara.W Wejhe

rowie grupa nauczyciela Tessara,księdza Bartla,inż.®ojewskiego.Podobne

grupy organizowano w Borach Tucholskich nauczyciela Gussy,kś.Wołoszczy 

ka,

n
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nauczyciela Eternholda w Gdyni nauczyciela Cylkowskiego,kupca Witta, 

Szymańskiego,w Tczewie sierżanta Kwaśniewskiego nauczyciela Krajewskie 

go, nauczycie la Herolda a w Grudziądzu księgowego tMfflyuakiiiage Pańskiego 

Nie sposób w ym ienić  wszystkie grupy organizacje i ich przywódców.

Z pośród tych grup konspiracyjnych największą rolę na Pomorzu odegrała 

organizacja nauczyciela Józefa Dambka,która w dniu 5 grudnia 193f r .  

przybrała nazwę Tajna Organizacja Wojskowa "Giyf Kaszubski” Organiza©^ 

ćja ta zaczęła scalać inne grupy partyzanckie i włt*czać pod skrzydła G 

Giyfa Jtatetak że wkrófcce swym działaniem objęła znaczne tereny Pomorza 

przemianowana w 1941 r^na Tajną Organizacją Wojskową "Gryf ^omorski"

Z relacji najbliższych współtowarzyszy Józefa Dambka którzy zajmę 

wali wysokie funkcje w TOW ‘łGryfa Pomorskiego" dowiadujemy się o szcze

gółach i okolicznościach w jakich powstała ta organizacja a ocalałe do

kumenty stwierdzają,ze początek jej dali; nauczyciel Józef Dambek.były 

wójt Brunka^Bronisław, Bronk^Klemens^Gierszewski^Jan, Girg-gewatel-rolnicy. 

Założyciele partyzantki pomorskiej oceniając trudne warunki okupacyjne 

na P om orzu ,obrali sobie Bory Tucholskie i rejony leśne za najodpowied

niejsze miejsce do spotka*,narad i gromadzenia broni.Dlatego też leśni© 

cy polscy i robotnicy leśni zostali jedni z pierwszych zaprzysiężeni na 

członków Organizacji,która wymagała od nich spełnienia w tych ciężkich 

szasach patriotycznego obowiązku, jakim było budowanie bunkrów partyzan

ckich ,ukrywanie w melinach leśnych i lokowanie w odludnych zabudowani 

niach u ludzi znajomych i zaufanych,tych wszystkich aktywnych Polaków, 

którzy schronili się w Borach Tucholskich i lasach mirachowskich,którzy 

znaleźli się na tzw.czarnych listach a różnymi sposobami uniknęli are

sztować i niechybnej śmierci.

Leśniczy Marian Jankowski relacjonuje; Znałem Józefa Dambka nauczy

ciela z Kobyla i Bronisława Srunka b.wójta ze Stężycy.Przybyći© ich w 

grudniu 1940r.do mojego leśnictwa w Kamiennej Górze znajdując© się w la 

sach mirachowskich,gdzie pracowałem stał© się początkiem mego czynnego
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zaangażowania się i na ręce Józefa Dambka złożyłem przysięgę .Na tym 

spotkaniu uzgodniliśmy współpracę.Dambek podał projekt przeniesienia 

swej siedziby z CzarŁlna do lasów mirachowskich.Najlepszym punktem 

okazał się Mojusz ze stacją kolejową w lesie,która doskonale nadawała 

się na miejsce kontaktowe z całym Pomorzem a lasy mogły bazpiecznie 

ukrywać bunkry partyzanckie .Wkrótce J.Dambek przeniósł się z Czarlina 

do Mojusza do gospodarza Scipiora,gdzie wraz z synami Scipiora wybudo1 

wał bankier niedaleko zabudowa*.V niedługim cziasie później wybudował 

następne bunkry w lesie.Równocześnie czyniłem starania o przeniesieni* 

mnie z leśnictwa Kamienna Góra do leśnictwa Mojusz.Odtąd wędrowałem 

po lasach mirachowskich z Jurem,Lechem, bo takie pseudonimjf nosił Dam- 

bok a będąc jego adjutantem wyjeżdżałem w wolne od pracy dni i nied«4< 

dziele z jego polecenia do innych leśnictw wsie i miast w celach orga 

nizacyjnych.Dambek dzięki odwadze i dobrym warunkom konspiracyjnym gui 

już na początku 19^0r.skupiał wokół Gryfa kilka mniejszych grup,które 

szukały kontaktów i pomocy silniejszej organizacji .Wyjeżdżał do róż

nych miejscowości i posługiwał się dowodem na nazwisko Adam Falski z 

zawodu krawiec.Wybrał sobie ten zawód dlatego,gdyż uważał,źe krawcy 

mają delikatne ręce .Wśród partyzantów był znany jako Jur,Lech,lub 

Adam K il .

Żona Józefa Dambka o tym okresie wspomina następująco; Mój mąż 

i jego ojczec był wrogiem sanacji i endecji nie popierał,mieliśmy z 

mężem możność opuścić te tereny wraz z cofającymi się oddziałami pol

skiego wojska,ale mąż postanowił pozostać na Pomorzu ukrywać się i or

ganizować Ruch Oporu-aTo zadecydowało,że tym czasem rozstaliśmy się, 

mąż wyruszył w Bory Tucholskie a mnie wysłał do wsi Klukowej Ruty pow, 

koŚcierskiego .W październiku 1959r.doszło do naszego pierwszego spot

kania u kowala w Klukowej Hucie .Po dwóch tygodniach przeniósł się do 

Czarlina do gospodarza Gierszews iego,który mieszkał blizko lasu,tam 

mąż pobudował pierwszy bunkier.W dniu 5 grudnia 1939r.w mieszkaniu 

gospodarza Gierszewskiego odbyło się pierwsze zebranie na któiym zało-
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żono Tajną Organizację Wojskową "Gryf Kaszubski ’J W zebraniu tym brali 

udzitł prócz męża i gospodarza Gierszewskiego Bronisław Brunka i Kle

mens Brorik.W ten sposób wypowiedź męża z przed wojny,że gdyby Niemcy 

Pomorze zajęli to on tu pozostanie i utworzy organizację Gryf teraz 

się sprawdziła .Mąż stałego miejsca zamieszkania nie raiał,gdyż ciągle 

był w podróżach,miał dwa dowody osobiste,jeden polski a drugi niemiec

k i .

Juljusz Koszałka w artykule pt .Las  ± Noc i walka z wrogiem towar 

rzyszyły mu codziennie umieszczonym w Dż .Bałtyckim. Wspomnienia o Jó

zefie Dambku twórcy "Gryfa Pomorskiego"w następujący sposób opisuje po

czątki powstania Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryfa Pomorskiego". 

Dambka poznałem w 1925 r praeował wtedy jako nauczyciel w żarnowcu ko

ło Pucka.l$ył rodem ze wsi Zdroje położonej w Borach Tucholskich,W la*a, 

tach 1926-1928 wspólnie rozszyfrowaliśmy wielką niemiecką aferę szpie- 

gowska,której droga pręwadziłac do Niemiec z Gdaiska i ^omorza przez 

wieś graniczną Żarnowiec .Po raz wtóry spotkałem się z Dambkiem 5 stycz: 

nia 1940r.po złożeniu przysięgi na wierność Tajnej Organizacji Wojskowi 

wej "Gryf Kaszubski" a gdy ujrzałem starego znajomego nauczyciela Damb 

ka ogarnęła mnie radość.Znów nasze drogi i cele stały się wspólne .Prztrt 

wojną Dambek został przeniesiony z Żarnowca do Kobyla,z chwilą wkroczę* 

nia wojsk hitlerowskich do Polaki musiał uciekać z Kobyla i ukrywać wb 

się,bowiem Niemcy pamiętali jego antyhitlerowską działalność i rozesła*

li za nim listy gończe .Postanowiłem pozostać na Pomorzu opowiadał mi 

Dambek,wojna nie skończyła się,mimo rządów hitlerowskich w Polsce.Od 

pierwszych dni okupacji podjąłem walkę na nowo .Postanowiłem utworzyć 

podziemną orp-anizację wojskową i pociągnąć za sobą tysiące oddanych sy

nów Ojczyzny .By zmylić ślśdy zmieniłem nazwisko na Adam Kil i zamieszki 

ję w lasach .Moja żona i rodzina głoszą,że zginąłem w działaniach woje

nnych .Przyznaję, że to było czężko opuścić żonę i dwoje dzieci.

Juljusz Koszafcka podaje dalej,że pierwszymi zwerbowanymi członkami 

byli-były wójt ze Stężycy Bronisław Brunk w lQ44r rozstrzelany jako za-

4 1
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kładnik w Szynbarku pod Kartuzami i dwaj chłopi rolnicy z Czarlina J{ >. 

Gierszewski,którego w 1944r zamordowano w obozie koncentracyjnym w 

Stuthofie i Klemens Bronk obecnie zamieszkały w Stężycy powiat kartms 

ki .Ta czwórka ludzi w Czarlinie w dniu 5 grudnia 1939 r.data początei 

Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Kaszubski" .Pierwsze prace tych lu4 

dzi było werbowanie członków,zakup radioodbiorników,wydawanie biulety 

nu radiowego,budowanie schronów,pomaganie ukrywającym się Polakom, w zg 

ględnie innym ludziom ściganym przez hordy hitlerowskie i lokowanie 

ich w bezpieczne miejsca.

Na czele Gryfa Kaszubskiego stanęła Rada w skład której weszli 

założyciele Organizacji i członkowie którzy dla jej rozwoju wykazali 

najwięcej po święcenia .Prezesem Rady został Józef Dambek jego zastroc'. 

Bronisław Brunk,propagandę objął Jan Gierszewski,sprawy finansowe Kle* 

mens Bronk a ja wywiad i sprawy wojskowe .Dambek docierał do skupisk 

ukrywających się Polaków w okolicach jezior wdzyckich,do Przytam i, 

Wdzydz,do powiatu kościerskiego,chojnickiego w okolice wiela,do powiat 

tu świeckiego,do miejscowościLniano,Lisiny,Gródek.Dzęki znajomościom 

Dambek odwiedzał Gdynię,Gdaósk,Tczew,Starogard,Wejherowo i OrłowoJSpo* 

tykał się z przywódcami i brał bezpośredni udział w naradach organiza

cyjnych.,kilkakrotnie wyjeżdżał do Bydgoszczy i Torunia.Wszędzie nawią

zywał kontakty i gdzie mógł starał się poszczególne grupy włączyć pod 

skrzydła Gryfu .Między Innymi nastąpiło włączenie do Gryfu organizacje

i grupy jak; w ^ejhowiwie grupa nauczyciela Tessara i Szuty "Dysab" 

inż .Grzegorza Wojewskiego,kś.dr.Bartla w Gdyni nauczyciela Cylkowskie- 

go,Sochy,Wegnera w Witominie grupa Kożlickiego Wacławów Lnianie grup* 

Witkowskiego,w powiecie chojnickim,tucholskim i sępoliiskim org.Grun

wald działaczami których byli b.inspektor Szkolny Stanisław Karpus.ite 

Franciszek Mazurek i leśniczy Olej .W Tczewie Cylkowski organizował gn  

py Gryfowców jak nauczyciela Herolda,Józefa KIawikowskiego,sierżanta 

Kwaśni ewskiego.Willego Ga jewskiego, Pawłowic za, Milkiego,Trykoszko .Jana
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Ciary,sierżanta Kami.lskiego,Polska Armia ludowa,Jana Witta.w Grudzią* 

dzu księgowy Pawski skupia w fabryce metalowej robotników i organizu* 

.je werbowanie członków w powiacie grudziądzkim.

Tajna Organizacja ^ojskowa Gryf kaszubski nabierała życia irozm . 

szerzała swą bazę społeczną,dla objącia zad całego społeczeństwa po

morskiego potrzebny jej był przywódca o mocnym i ugruntowanym powsze

chnie autorytecie .Osoba taką był ppułk .ks .Józef ^rycza z Wiela.Ks ,Wrg 

cza miał za sobn piękne kartę walki z praskim szowinizmem przed pism 

wszą wojną światową,przed drugą był na Pomorzu jednym z najzacieklej- 

szych wrogów hitleryzmu .Tiosną l ^ O r  we wsi wiele w pow.chojnickim . 

Podczas kiedy duży oddział policji otoczył wieś,a gestapowcy przepro

wadzali we wszystkich zabudowaniach rewizje za ks.Wryczą.z wioski wy^ 

jechała ciegniona przez mizernego konika furmanka z gnojem.Żandarmi 

obejrzeli je pobieżnie i przepuścili przez kordon.Woźnica zatrzymał 

się z dala od wsi i dopiero pod lasem zrzucił gnój,pod którym ukryty 

był ks.Wrycza.Od tego czasu ksiądz pułkownik Wrycza ukrywał się u ge 

spodarza Trzebiatowskiego we wsi Czarna Dąbrowa .Józef Dambek dowie'*«4 

dział się że ks.Wrycza żyje i uniknął aresztowania zdawał sobie spra

wę, że pozyskanie dla Grfa osoby bardzo popularnej na Pomorzu spotęgu

je walkę ludności pomorskiej i wzrost organizacji.Pod koriec l*W-Or«
r\

w Czarnej Dąbrowie u Żmudy Trzebiatowskiego gdzie ukrywał fcję ks ,Wrv- 

cza doszło do spotkania z Józefem Dambkiem.Następuje wówczas połącze

nie się srganizacji "Koral" którp była pod ideowym kierownictwie k s . 

w ryczy z Gryfom Kaszubskim .Równoc ze śnie w tym samym cziasie €mnT&*!3r4fflte 

do Gryfa Przyłączono organizację"Związek Młodzieży Kaszubskiej"załcż© 

na przez Brunona Richerta. Ks.pułk.Józef 'ryczą występował pod pseudo 

nimem "Rawicz" i był Prezesem Rady Naczelnej do kouca 1942 r . Z powo#i 

du choroby i wielkich poszuki?/a*i przez Gestapo od 1945r do koAca woj

ny pozostał honorowym prezesem Rady Naczelnej.Od 194$r do 4 marca 

1944r prezesem Rady Naczelnej był Józef Dambek ps."Lech".
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Struktura Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryfa Pomorskiego”
ssaseasesaas  sacz&asacsaiassaasaBactBacaassssaiaBsaBss aaaBaaasasia

W dniu 6 lipca 1941 r nastąpiło przemianowanie TOW Gryf Kaszubski na 

Tajną Organizację Wojskową^Gryf Pomorski".Przemianowanie pociągnęło z< 

sobą zmiany organizacyjne.Zwiększony został skład Rady Naczelnej.Pray 

Radzie Naczelnej powołano główne organy.

Zgodnie z art.5 Statutu Główny ydział Organizacyjny składał się 

z Wydziału Werbunkowo;> Organizacyjnego,Informacyjnego,Administracji 

państwowej,Opieki Społecznej, ydziału Zdrowia.Zgodnie z art.5 Statutu 

Główny ydaiał Organizacyjny zajmował się również werbowaniem człaków 

tworzenia komend okręgowych,komend powiatowych i miast w porozumieniu 

z Komendą Naczelną lecz z nią ściśle współpracuje.W oparciu a struktui 

rę Komendy Naczelnej TOW**GP" Komenda Naczelna składa się z komendanta 

naczelnego,dwóch zastępców,kapelana,oraz kilku doradców.W skład Komen< 

dy Naczelnej wchodzą-Kierównik biura Komendy Naczelnej, adiutant,oraz 

kornendanc i oddzi ałów, ł ąc zno śc i , s aperów, s anitarnego,wywiadu, kantr-wywii 

du i aprowazacji.Zgodnie z § a,h art.5 Statutu Komenda Naczelna dewe£t 

dzi wszystkimi siłami zbrojnymi TCW"GP",opracowuje plany wojenne mają* 

ce na celu wyzwolenie Ojczyzny z okupacji hitlerowskiejfmianuje komen* 

dnntów powiatowych i miejskich wydzielonych miast w porozumieniu z Gł<

wnym Wydziałem Organizacyjnym.

Pada Naczelna
azsmmmmmmazmmsawm

Bada Naczelna zatrzymuje nadal swoją dotychczasową nazwę i jsst najwy: 

sze władzą us t aw o dawc z ą, rozkazodawczą i kontrolującą dla organów pod

ległych, którymi .są,- a)3łówny Wydział Organizacyjny,b)Komends Naczeln.'

i inne podległe władze.Rada składa się z prezesa,dwóch zastępeów,kap©* 

l8na,sekret*rza,przewodniczącego S*>du Organizacyjnego,komisji kontroli 

jfjCej,komis ji pomocy finansowe j ,wywiadu i członków bez przydziału .Rad* 

Naczelna jest organem kolektywnym.Zebrania Rady może każdorazowo zwo

łać prezes według własnego uznania.Uchwały zapadają większością głosói 

jedynie w uzasadnionych nagiych wypadkach mogą być podejmowane przez 

mniejszość członków Rady.W strukturze Rady Naczelnej TOW"GP" ważną
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funkcję spełniał Główny Wydssiał Organizacyjny i Komenda Naczelna.

Rada Naczelna składała się z 9-ciu członków ♦ prezesa i dwóch zastę

pców z urzędu w skład Rady wchodzili sekretarz i Komendant Naczelny. 

Razem 14 osób .W 1942 r skład Rady zwiększono do 15 osób,W wypadku are 

sztowania członka Rady przez Gestapo dookoptowano nowych.

Do marca 1944 między innymi człokami Rady Naczelnej bylijlronisław 

Brunk,Klemens Bronk,Jan Gierszewski,Juljusz Koszałkati,eon Kleinshmidt 

Augustyn Westphal,Rud®lf Bigus,Brunon Bigus,Jan Szalewski,Aleksander 

Arendt,Grzegorz Wojewski,Kuklinski,mgr.Biały,Władysław Ostrowski, 4 

prezesi Józef Dambek i kś .Wrycia. ora* Augustyn Westphaifci Pormela B. 

Od maja 1944 d® 2 1 .marea 1945 r członkami Rady Naczelnej bylij 

Augustyn Westphal,Grzegorz Wojewski,Jan Szalewski,Marian Jankowski, 

Józef Drewa,Władysław Ssuta,,Władysław Ostrowski,Ludwik Miotk,Józef 

"roiski,Władysław Koszałka,Czerwionka ♦ 4-ech których nazwisk niepa*£. 

miętam. Komendy Okręgowe
as ac as. sa sr as w  m  sssbcz mmss m m  m m

Pod koniec 1^42 r.w celu udoskonalenia struktury organizacyjnej ,łGry# 

fa Pomorskiego".Pomorze zostało podzielone na 7 okresów wojskowych, 

które były ogniwom pomiędzy Komendn Naczelne a Komendami powiatowymi

i miast wydzielonych,kt3re częściowo odciągały Komendanta Naczelnego, 

Komendy Okręgowe były-komendant i jego zastępca którzy spełniali fun

kcje ściśle wojskowe i koordynacyjne .Komendy Okręgowe obejmowały swym 

zasięgiem następujące powiatyJ Okręg l-ob<* jmowała powiaty kertuzki, 

we jherowski,pucki .Okręg 2 * powiaty gdaAski,tczewski i Gdynię .Okręg

3 * powiaty koŚcierski,starogardzki,chojnicki i świecki.Okręg 4 «pewi 

ty Bvdgoszcz z powiatami .Okręg 5* Toruń z no' latami .Okręp; 6 «= Gru^łf!^ 

dziedz,Brodnica,Lubawa.Okręg 7 * Sztum, Kwidzyi,Malbork,Elbląg. 

Komendantami Komend Okręgowych byli
a : c r 9 r  3 s = ; s : s c s r  = ; a ; s : a s ; s : s a 5 3  żi ss s s %  s a i a  3Ł ac zz -jts

K.O.nr 1 * por inż Grzegorz Fojewski a pc nim por.Rudolf Bigus.

K.O.nr 2 -kpt.mec.Wegner, K .O .nr 3- por.Józef Gierszewski.K.0 .nr 4= 

por Jaworski.K.O. nr 5 - por Ohojnacki,K.0 .nr 6 - por.Pawski.

Komenda Okręgu nr 7 por. Józef Klawikowski.
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Tajna Organizacja ojskowa Gryf Pomorski’1 niw była finansowana przez 

zagranicę ani też przez Rząd Polski w Londynie każdego nowego przyję

tego na członka Gryfu zobowiązano by na własną rękę zorganizował broi 

Sporo broni odnaleziono ukrytej w ziemi przez polskie wojska,która 

gdy wycofywały się ne tereiflrpołudniowe nadwyżki były dobrze nawazelin© 

wane i zakopane w lasach,® miejscach tych wiedzieli żółnierza,którzy 

po przez powracających kolegów oicreśHili miejsca gdzie się znajdowały- 

Gryfowcy sami się dozbraj&li bowiem było takiechasio bez broni na wro

ga i zdobyć bro.., a za zdobytą bronią walczyć z wrogiem .Rozbrajano żół 

nierzy niemieckich przebywających na urlopach,rozbrajano Baltendojczó’1 

rozbrajano &-A manów, Bi^rozbrajano jadących żołnierzy w pociągach na 

lini kolejowej Słupsk-Gdynia-Gda^sk, rozbrajano Niemców,niemieckich 

letniczych i Landwachę.W ko*cu kupowano broŁ od Niemców handlarzy.

W 1$4;> r wyprodukowałem znaczków z kazji Święta Morza na sumę 

214.700 zł . W roku 194-4 na sumę 768.000 z ł . Wartość l złotego równała 

1 marce niemieckiej .Zjiaczki te były rozprowadzane wśród Polaków a wły- 

wy przeznaczone dla potrzeb organizacji.

Mężowie Zaufania i Opieka Społeczna w poszczególnych komendach 

Gmin i Miast zbierała ad członków którzy byli zatrudnieni w niemiec

kich zakładach pracy wolne datki pieniężne dla potrzeb organizacji.

A oto kilka przykładów; Koszałka z Sierakowic 50.000 RM .Jan Koss za 

Strzepcza 5.000 RM .Wiecki Franciszek ze Strzepcza 2.500 iW.Wiczling Z€ 

Strzepcza 2.000 Rm.Z Wejherowa 45.000 KM .Koss ze Strzepcza zakupił od 

wojska z pod Lini kilkanaście sztuk broni i amunicji za 4 .800  Ra. 

Według zestawienia na dzie** 31 .X H .19^3r  sporządzone przez"Lecha "-Jó

zefa Dambka ogólny stan członków - 19.861. w tym uzbrojonych 5.5^6.-  

rezerwyfe - 6.171.-  razem 11.767 gotowych do przystąpienia do akcji 

zbrojnej przeciwko okupantowi .W pzostałem ilości 8.094 znajdowało się

łącznicy-125,sanitarjusze-8*4,lekarze«36,łączność -325,aprowizacja-28€ 

saperzy- 568, tabor-1350, inni bez  przydziału 498.kobiet 2 .050 .
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O D P I S  Z  K O P I  J
Zestawienie, ilości członków i uzbrojenia 
Wojskowej „ Gryf PomorsKL" wg powiatów

„Lecha" Stan na dzień 31. XIU943n

Tajnej Organizacji 
sporządzone przez.

Lp Powiaty JlośćciŁonk.
W ty no
a-zbroionuch

Bez
broni

Jioję
ochrono*/

W tym
Kobier

1 M-1 -  Wejherowo 2764 883 1881 63 352
2  Kartuzy 2671 725 1945 41 286
3 Tczew 568 121 347 14 *69

4 '■ Starogard. 1473 ' - ^373 1100 28 126
5 Kościerzyna f 128 ' ^295 832 31 72
6 Tuchola 2050 886 1164 ■ 67 M O
7 Puck 1800 147

\ Ąrj
1653 15 97

8 Lębork 234 187 9 --  31
g Gdynia 1030 420 610 8 115
fO Grudziadi 1050 388 . 662 19 38
11 Brodnica 168 41 127 6 31

12 Lubawa 96 28 68 2 24
J3 Kwidzyn 160 .16 144 3 30

U ELbląg 58 18 40 2 M
/5 Świecia 169 75 194 7 47
16 Toruń 930 232 748 15 54
/7 Sztum 140 50 90 2 25

18 Malbork 04 27 —  67 ------- ^ 15

19 Bydgoszcz . 1050 221 829 15 141
20 Czersk 338 190 198 15 4 7
21 Bytów 115 -48 67 4 19
22 Gdańsk 268 61 207 2 31
2i Chojnice 1029 155 914 24 171
24 Zastaw członków z 178 27 151

] 3
fQ

25 przydziału powiatu 100 20 80 8

Ogółem 19861 55g6 142.65___ 394 2050

Weiherowo m  West"' l Augustyn i-i Wroński, lózef jnenw ^  ^  ^  ^

15.lK.1946r.

h Miot/c Ludwik. 
t-i KLeinschmidt Laon
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Cgółem stan liczebny przygotowany do akcji zbrojnej wynosił 15.789. 

osób .Natomiast pozostali 4.072 to członkowie Gryfa,którzy ze względu 

na wiek i zdrowie mieli pozostać przy komendach powiatowych,miast, 

gminnych i w si. drogim zestawianiu znajdował się wy-kaz wrwsbiciu n« 

poszczególna powiaty 394 schronów podzieTuiych#100 punktów sanitarnye 

i 59 punktów szpitali polowych.Zestawienie to znajdowało się w teczce 

"Lecha" na której był napis• dotyczy przygotowai do akcji zbrojnego 

powstania z chwilą lądowania woj3k alianckich z powietrza. tej tecz 

se między innymi były mapki na poszczególne powiaty,oraz z terenu ca

łego Ponorza^na którycb były naniesione miejsca punktów sanitarnych 

od 1 - 100 oraz znaki (sz) szpitali polowych od 1 - 59.

5®§i _Rady_Nacze1nęi

p .pułk.rez .kś .Józef "ryczą ps ."Bawić z” -Delta" od wiosnv 1941 do wio

sny 1943 .Od wiosny 1941 do 2 1 .I I I . 1945 był Drezesera honorowym Rady 

Naczelnej.

por.(s.org) Józef Dambek p s ," Loch .Kil, Jur, Adam Falski" od wiosny 1943 

do 4 marca 1944 r .

Augustyn Westphal ps ."  ;cho,Dzwon,Piotr ¥orski" od 5 marca 1944 do 

21 .marca 1945 r .

Wiceprezesi^Rady_Nac zęlnej _ 

por.(s.org)Józef Dambek ps, " Loch,Adam Kil,Adam Falski od 1941 do 1943 

Augustyn stphal ps . ;cho, Dzwon, od wiosny 1943 do marca 1944 r .

5.® t 521 i .

Augustyn Festphal ps ."^cho,Dzwon" od 1941 do wiosny 1943 r .

Zdunowski ps ."Wrzos" od lipca 1943 do maja 1944 

Przez krótki ©kres czasu w 1945 ps ."jesion" Jurand" 

por.(s.org) Ludwik Miotk ps."Pióro,Stal,Stalówka" od 1 6 .czerwca 1944 

do 21 marca 1945 r .

Obsada personalna T .0 .W ."Gryfa Pomorskiego"
s s s s a s r s s

Kąpgląnl-

Kś.Ignacy Chmurzyński ps.^Ignes" i kś.Leon Dogner w 1944 r .
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&*$wn£_rzdziął _Opgąai fcągEinj

por,(s.org) Józef Dambek ps ."Lech,Jur,Kil" od wiosny 1941 do 4 . III.*

Marian Jankowski ps ."Bzarak" od 10 marca 1944 do 21 marca 1945 r .

*^24* iQr£§?>l££ęZiS2S2_.

\urustyn Westphal p s ." cho, Jzwon" od wiosny 1941 do marca 1944 r .  

por.(s.org) Ludwik Miotk ps ."Pióro" od 16 .czerwca 1944 do 21.111.19-* 

2i2rowmk_oddziałv_fi_nar\oow2go_

n o ; ) a y
£ { j * r . *  ^  ^ 4  W '  J t f b M  c < .................................................................

Kierowracy_nddzia^ j2ro£«^^ndj_i_irif cririac î

Jan Gltrazewaki od 1941 do lipca 1942 r .

Ks .Józef Bartal od lipca 1942 do 2 .maja 194$ r

ps . Sędzia Profesor od maja 1945 do 21.jfarca 19^5 r .

Kierownice sekcji j e ądiowęjj_

Jan Bianga ps ."Patria" od marca 1043 do 23 .października 1943 r .

Kierownik_oddziału_Ogieki_snołącznej 

Leon Kleinszmidt ps."^fcUgosz” od 1941 do kwietnia 1944 r ,

^S^2-.«5i§S?łiU§5S-.Si^S§S9_lZ§?4§?H_Q?g®L3l2acjjnęso_wystapowa; 

ppor.(s.org) podebor r^z.Jan ?órawicz ps,"7aba"

Jan Płotka ps."Chodkiewicz"

Hugo Wika - Czarnowski,

Marian Jankowski ps."Szarak"

£25® I5-£ 1 na_ komendanci _nac z e 1 ni

por.(s.org) Juljusz Koszałka ps ."Jeremi,Jeż" od 1°41 do końca 1941, 

por,rez.Bolesław Pormela ps."Rumiński"od ko ;ca 1941 do kwietnia 194 

mjr.(s.org) por rez.Józef Gierszewski ps ."Ryś,Gozdawa" od maja 1942 

do 1? .lutego 1943 r .

por.rez.inż.Grzegorz Wojew3ki ps ."Ferrum" od 17 lutego 1043 r do 

marca 1945 r .

Zastępcy konendanta^naczelnego

ppor.rez.Aleksander Arendt ps."Konar,Dębina" od marca 1943 d* Mfame 

12 maja 1944 r . 

ugustyn estphal p s ,,!Dzwoii'’od maja 1944 do 21 marc1* 1045 r .66
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Wydgiał_grganizący4no::Oi>erąęxiny_i_8zkolęniow2'_.

ppor.rez.Aleksander Arendt ps."Kenar.Dębina” od 1942 do X I I .1945 r 

ppor.(B.org)podchorąży rez;.Jan Żórawicz ps."ŻabaM

ppor .(s .org) Jul jusz Koszałka ps ."Jeremi" od 1941 do luty 1943.

,> Alojzy .Piotrowski od 1942 do 1944 r .  . g ~ — « /  r-
r ^ r  ^ t r t i ł s O S i B ! . ^ -  u  * 9H '

Juljusz Koszałka ps."Jeremi,Jeż" od lata 1942 do lutego 1943 r .

Ingtfuktorłsęęnościradiowg^

por.rez.Cyryl Zalewski od 1942 do końca 1943 r .

^dziął_sanitarn2;_

st.sierż.felczer Antoni Czapiewski od 1941 do jesieni 1942.

lek.med.Alfons Wojewski od 1941 do 5 maja 1943 r .

Komenda służby Kębiet”PrzedgwitI

Halina Kurowska od 1942 do lutego 1943 r .

Jadwiga Dębińska od lutego 1943 do 4 .maja 1943

Stałym emiserjuszem głównego kierownictwa T.O.W.Gryfa Pomorskiego 

w Warszawie był.

Władysław $yszk ps .Seweryn,Sewer.

Kom enda_01^^j^_l_*i_gowxkartuzki1wa^hęrowski12ucki>t 

por.rez .inż.Grzegorz Wojowski ps ."Perrum" od 1942 do jesieni 1943 

por.(s.org) plut.podchor.rez.Rudolf Bigus ps."8byszko" od jesieni 

1943 do dnia 21. marca 1945 r-r

Kom^da_0to«gu_nr2_-gowiatj_ędańskiJLtęEęwski_i_Gdynią 

kpt.mec .Mieczysław wegner od 1941 do koaca 1942 r .  

*®€lłfBę8_ę??5.kiorownik_w^iadu

F,dmund Bauman id 1941 do maja 1943

KomondaPowiatowa 1 "e j ho row o -komendanci — 

por.( 8 .org) plut.podchor.rez.Rudolf Bigus ps."Zbyszko" od 1941 de

jesieni 1943 r .

Marjan Jankowski ps ."Szarak,Zając" od jesieni 1943 do maja 1944 p .  

Władysław Szuta ps."Jele:i" odczerwca 1944 do 21 marca 1945 r .67
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Ł§st§£ęą_£g!fięndąnt§.

Bernard Michałko ps/'Batory od 1941 do 10 lutego 1944 r .

Kierownik^biura komnedj gowiatowę^

Karol Czerwienka ps ."Zegar" od 194? do l.lipca 1944 r .

Kierownik wjwiadu i kontrę^wiadu.
J$, 1C, rftfH

ppor .(a .org)chor.rez.Paweł Hebel od 1942 do połowy- 1Q'I'k-r.

Jan Kanka ps . ‘'Młot'* od 1942 do |»ełewy 1944 r-

Kierownikoowiatowego_wydziału_ informacyjnego _i_propagandj 

por.(s.org) Ludwik Miotk ps ."Pióro ,8talówka" od 1.12.1943 do 21.3.4? 

zastępca Alojzy Miotk ps ."Alfred” od czerwca 1944 do 21 marca 1945r 

Sużba łączności powiatowej 

Klemens Pionk od 1942 do lutego 1944 r .

Alojzy Miotk ps .**Alfred" od marca 1944 do 21 .marca 1945 tt  

Służb^sagęrską^

Władysław Szuta ps ."JeleA" od 1942 do Soica 1944 r .

Służba_sanitąrną 

Stanisław Kurkowski od 1942 do lutego 1944 r .

Sławińska vel Sławska 1943 i 1944 r ,

Józef Wroński ps ."Lis" Klin" od 1941 óo 21 mająca 1945 r .

K i e l a n  

ks .Teodor Plewe,

Komendanci komendy miasta Wejmherowo
---- ------- --- -KirTT.*T T”

Franciszek Szonk od 1941 do 4 maj 1943 r .

Jan Eompski p s ."0ry ff* od 5 ma^a 1943 do 11 .luty 1944 r- 

Paweł Wojewoda od marca 1944 do 21 .marca 1945 r .

Jan Rofski ps."Gryf" od 1941 do maja 1943 r .

Fdmund Szuta ps ."Sokrates" od 1942 do 4 maj 1944 r- 

Leon Stefanowski ps ."Zdrój" od 4 maj 1943 do luty 1944r.

Alfons Tossar ps."Zan" od 1942 do 194$ r .

68



str 22

^KoneQd9nci__re jonór jaias tą_Węjhęrowe

I rejonu Leon Stefanowski ps."Zdrój”

I I  rejonu Jan Biraa

I I I  rejonu Jan Radke

I? rejonu por .rez.Stefan Mościpan ps."Skarga^od sierpieA 1942 do

Komendant jni ̂ t£-_Gd£ni I2.marca-S$fci
\

Klemens Ignjtcy Bronk
i

komendanci _ro io nów

Chylonia •  Bernard Gierszewski.

, ,  Aleksander Gierszewski

Orłowo = Jan Krewt p s .”Długi”

K^ąendŁntmias ta_Gda iŝ t

Ąychalski Vel .Ifcrcbwalski

Komęndąnt^miasta^Puęk

Fakiks Krewt p s .”Pomidor” od 104-2 do 16 .luty 1944 r .

Hieronim Presa 1941 do 1942

Jan Wazur od 1944 do 21 .marca 1945 r .  fi ■ < £ • • &

JtiUk o*. ẑ fyrtUe*. do
' -SlŁZ.^omendąnta

Kazimierz Lis od 1942 do 16 .lutego 1944 r .

Kom andąn|^G:iiig£_Puck 

Hieronim Prea od 1941 do 1942r.

Jan iukasiewicz.

Komendant _gminy_Kro|MJWo

Kapr.rez.Władysław Szewczyk od 194? d© marca 1945 r .

Zast^cj

bosman Paweł Radk©

^apral rez.F©libs Arian ps ."Zabudowanie”

Alfons Jeka i Franciszek Konkol.

Komendant gminy_Tuzino

Stanisław Polasik od 1942 do kwietnia 1944 r .

Antoni Robakowski p s .”Jania" od kwietnia 1944 do marca 1945 r .
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• £ftffi£adant_gminj_BtrzeBę*_
per.rez .Bolesław Fermela od 1941 do końca 1943 z*.

Paweł Dzienisz od pęczaku 1944 do 21 .marca 1945 r .

Jan Jcrmela

ppor .(8 .org)Teeder Piask

Kom9n3ąnt_^inv_Chwaęzę5jno

kapral Stanisław Kurkowski p s .”Kruk” od 1943 do stycznia 1944 r .  

Kgmendant_gminy Redą „-  —— — /( 

kapr.Cs.org0 Klemens Mietk ps."Młot" od 1942 do 21 .marca 1945 r .

Kemęndąnt gminy Kielne 

por.Ca.org'; ppor rez.Alf rad Loeper ps ."Lew” od 1942 do $.3 .luty 1944 

Chor.Cs .erg) Leonard Kustoaz ps."Burza"

Kgm^da^i_komend^powiatu tcz?wskiego 

ppor.Cs.erg) sierż.podchorąży rez.Józef Klawikowski p s .”Tur” od 

1941 do maja 1943 r .

ppor .rez .Marian Herold ps .''Szczupak” od maj 1943 do lutego 1944r.

st.sierż.2 Baonu Strzelców w Tczewie Bolesław Leszczyuski ps ."Most"

od marca 1944 do 21.darca 1945 r .

Kie £o^w^k_biura_komendv powiatowej

Filhelm Gajewski ps."Hiuti,Piorun” od marca 1948 do listopada 1943 r

Kmiecik od stycznia 1944 do 21 .marca 1945 r .

Kle rownik_w£dz i a łu _J §c z no śę i

Edmund Misiek ps .Szukacz” od 1942 do pierwszej połowy 1944 r .

Kierownik _wjwi adu

sierż.podchorąży rez.Alfons Kotkewiak p s .”Stella” Cs.erg)pper.

Kierownik_uow..wydz,informącji

kapral Alojzy Omernik in p s .”7mijaH łd 1943 do 19 .kwietnia 1944 r

Kgme ndanę i_koaendy_miąst a_ Tc z ewa

pper.Cs.org) sierż.2 Baonu Strzelców w Tczewie Szczepan Kwaśniew

ski p s .”Orzeł” odl941 do p i * $ « 4 ^ ^ k a  1943 r- . . 
plut .Andrzej Frankowski ps ."Bolesław” od d 1943 de l u t ^ &

Andrzejewski ps .” Burza” od marca 1944 de 21 .marca 1945 r .
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Zast <|£C£_kom jaiąat ą_Tc z ewa

Stoicke pB ."Tygrys" od 1942 do 17 .października 1943 r . 

Zastępca

Jadwiga Kowalska ps ."Róża" od 19*2 do 17 października 1943 r .

5gmendąnt_gmin2_Ps2ęzóiki

Adrian od 1943 do marca 1945 r .

Komendant kornendy_powiatu_Kttrtuz^

Sswichtenberg od 1941 do lipca 1941.

ppor.(s.org) podchor.rez.Brunon Bigus ps ."Gryf,Maćko" 

do marca 1945 r .

Z as 1 c j. _kgmę ndant a_

podchor. rez.arunon Bigus ps ."Maćko,Gryf" od 1941 do lipca 1941 r- 

Władysław Koszałka ps ."Lew" od jesieni 1943 do wsrca 1045r.

JlHwâmnftMttnFrpTfeiyaTn̂dmTjwiłiiaiłutTn

Kierownik biura komendy _powi»towe^
• **“ ** —mmmmmm «. —►

podchor.rez.Alfons Stencel ps."Judyn" od 19*3 do 1944. 

5 ie równik ^ywiadu_i_kontr^w2̂ iadu 

f^por .Stanisław Mazurkiewicz pa ."'Waleczny?! od 1942 do kwietnia 1944. 

Służby.saperska 

sierż.(s.erg) kpr re* .Józef Myszk 

§ £tttófL§ ąnitsrna_ 

totanuuflm lek.med. Hanryk Kotowski od 1941 do marca I945 r .

Kwatermistrzostwo 

Stanisław Bigus od 1942 do 1944 r- 

Kageląn

ks .Franciszek Grucza od 1941 do 4 maj 194  ̂ r . 

Komendanci Icomendy mias ta Kartuzy

Aleks anćt.r — B it Srzenkowslcl

Brunon Benkowski 
Chrzanowski ps."Wołek"

>d lipca 1941
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Józef Mllewczyk

&£męndąnt _gg^gy JBiS rakgwig§

Władysław Kcszałka p» ."Lew" od 1941 do kouca 1943 r .

Leon Szczypior od początek 1944 do marca 104$ r#

Jan Zadurskl

Jan Zieli iski

ffpmgndont gainy Żukowo 1

Piotr Gowin do .5 .7 .19^3 r .

Komendant _gmin^_St 3 2gca

Bronisław Brunka zastępca J3n Lisewski do 15. marca 1944

_Komęndąnt gmin^^Suigc zjno

Ticrenc Dziamski do 9 . lipiec 104> r .

Zastg^ęa^

Maksymilian Cfturżylaki d© 4 maj 1943 r .

Kgmęndant ..grainy ̂ Parchowo
ł

Stefan Szczeputowski 

Zastygca

Alfons Hinc od 1941 do 2 0 .czerwca 1944 r .

Komendant jjgmizĵ  ̂ Przodkowo 

Bernard Hase od 1941 de 4 maj 1943 r .

Józef Dawidowski od 1943 do 8.stycze4 1944 r .

Zagtftyca

kapr.rez .Józef Janca p s .nSpec,ł od 1942 do 19 stycznia 1944 r .

ggniendąnci _ gmluy Baninę 

Stanisław Piotrowski od 1941 do 4 maja 1943 r .

Klemens Klecha od czerwca 1943 do 19 .stycznia 194*- r .

_Zastgpę3

Antoni Gombiewski 

Leon Korda

str 25.-

72



str 26.- 

£fimanda|it in£ .Chmielny

Alfons Pryczkowski ps.'*Adam'*

Komendant _gmiriy_ Gor^czyno

Franciszek Koszałka.

Komendant ^inyKąmiennicaRzlacręc^ą

Jan Szuntenberk .

Komenda Okręgu, nr 3 powiaty, ko ścieraki, starogardzki,
eecs9t3S33s«ssaBSB3SBa*sanscea.T»er:ii8i8iis:3a«89S3«aBBBaa

świecki i chojnicki

_Kome ndgnęg .komendy okrggy

m jr.(s.org) por.rez. Józef Gierszewski ps ." tyś"  od maj 1942 -17.11.

19*3 r

Józef Kukliński ps ."Ułot^Sęp" od luty 19*3 do kwietnia 1944r. 

Zastępca

Jan Jażdżewski ps ."Meehlin” 1945 do 1944 r .

plut .rf>z .Flirian Pijanowski $te ."Wrzos” od 1941 do marca 1945 r .

Komanda qu>v jat owa Kość i ąrz^ną

ppor(s .org)st sierż.rez.Leon Kulas p a .“Zawisza" 1941 d© 19*2.

por .(s ,org)kapr podcaorąży Jan Kazimierz Szalowski ps ."Soból**

od maja 1942 do 21 marca 1945 r .

kierownik po?/jW£teiału_orgąnizący ;jnęgo

Franciszek Borzys zkowski ps ."Langowiez" od 19*1 <5© 19** r- 

T̂_3 kłąd_koąć ndy _pow iat cwe j _vch o dzi1 i _

st .sierż .(s .org) ”iktor Przytarski

st .sierż .(s .org.) Augustyn Breska ps”Zbych ”

Ambroży Masłowski ps .Spalony.

Kierownik_oddz iału s anitarneęo

st .sierż .Antoni Czapiewski od 194-2 do 1 9 .lutego 1944 r .

_Komendanci gminy Lipusz

Jan Olszewski od 1941 do koaca 1942

kapral rezerwy Józef Ciegiel od poczp.tku 1943 do 4 mBja 1943 r .
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Koffię^anęi_gminj_Peg6dki

plut .rez .Antoni Węgierski od 1941 do 1944 r .

Medart Bielawski od 1944 do lutego 1045 r .

„Komę nd ąnt_ gin i££_0tarą_Fi3 i swa

Piotr Czapiewski ps ."turaf" Qd 1941 do 4 maj 1^43 r .

FgT.ęndant _g,mi OJ J|[||gl ow i ę n

Alojza Grulkowski ps ."Król”Jezior" od 1941 do marca 1945 r .

Komendant J}£i£5Ł*5-X

ludwik Walkewiak od 1941 do 4 maja 1943 r-s

Józef Rolbiecki od maja ]94ń do 21 .marca 1945 r .

Zastępcy komendanta

Stanisław Kinelski cd 1941 do 1943

Stanisław FCostka ps /'Wiśnia" 1944

Komendanci _kcmondy_powiątu_Ofc e£nice

Jan Biaczyk ps ."Zagłoba5' od 1941 do 4 maja 1943.r.

Aleksander Kisdrowicz ps ."Kruk"L*2s"pantera" od maja 19 43  do 2 e . 3 ^ ^

komendanta

Aleksander Kiedrowicz ps. "Kruk"las" od 1941 dc maja 1943 r .

V ^iad _i _kęnt r_ - JPJ* i ąd_

Helena Trzcińsk*

S łu2bą_E sgerf:ką._

karr .rez .Kakary kisrowski ps/Mfiaks"

o® ę nde nt k £ słu 2by_kobiefl'’ Prze d świt"

Al i na T)z 1 ew i ą towska  

I2E212B

ks .Fzulc

_K^mendant _gnii nX_R.Ytł!?Ł 

Konrad Eałęcz ps ."CrlikJt'’ (Orlik) od 1041 do ó marzec 1044 

Zastępca Koia^nHanta

Jan Tłomi iski
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„ rv / / K&ięea^t_miaątą_ęzęrsfc
W/t-lA *1 jgiM  ola &  suu**-^ *f4S-*r

Stanisław Stachowiak

Zastg£ca_

Władysław Błachowiak ps ."Regulus"

Kone ndant _ęm iny Kąrsin

Marian Szostak

Z^stsgęa 

Jen Klaman ps."Ludwik”

Kgw a pd ant „gni n^Prutj 

Jdzef Przeworski ps ."Szabla" od 1941 do lipca 1944r.

Ttoman Szuca od sierpnia 1944 do marca 3 945 r .

Zastępcy komendanta 

st .siorź .(s .org) Bolesław Facłuł os."Cezar" od 1943 do 2o.6.1944 r . 

Alojzy “ruski p£ .M?kocz'’ 1941 do 1944 r 

Józef Pruski

Konrad Leszczy ński ps ."Szumiach"

^ o ^ ę ^ ą n t  _^inyLigię  ąiec_

Marco’ i Gliwa ps ."Wilk" od 1941 do 13 wrzosie* 1^43.
1Q44

st .siHrź.Cs .org)plut .rez.Ksawei^y Eiudrcwski pe?."Tato"od 9.43 d©19.6. 

Za£t££C&_

st .sierż.(s .orfO plut .rez .Ksawery Kiedrowski 3«to 1942 do X .1943r.

Komendanci_kcmenay_E©wiatu ;;:t?r©E§rd_

Artur Pillar ps ."Rak" od 1942 do 13 ma,ja 1944 r .

Feliks Fełodzie^czyk czerwiec 1944 do marca 1945r.

Ki;ji*ov:nik__ biurą.. k^endyjgow iatowej 

Teodor Górski od 1942 do grudnia 1944 r .

Kie row nik_ 3 łu żby_ ̂ anit arn^

Leokadia Isentrud Farnak od 1942 do 23 * 1.1943 .r .

Kęmendant _komęndv juiast^_St aro °-ąrd 

Jan Pillar od 1942 do czerwca 1944 .r .

Guir.i.-ski od lipca 1944 do marca 1945,.r.
1
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Kftmeod ant „gmi iĘ£_ Zbl ewo 

Alojzy Prabucki od 1942 do lutego 1944 r .

mMmraBguifaantoi Zastępcą 

Bernard Wasilewski ed 1942 do 8 .października 1943 

Komendant gmiriy Lu oich owo 

Józef Kleina od 1942 do 21 styeznia 1944 ,r .

Zastępca

Franciszek Bródka od 1942 do 3 luty 1944,r .

$2§S&d^nt<_gnii^_08ięk 

ppor rez,Józef Szmalta

Komendant gainyJSa21©wo

Forożyóski

Komendant_ gnin.X_Bkóręz 

Leon Helt od 1942 do 6 .grudzień 1943 .r .

Komendant „komendy jjoy? iatu Jlwie cie 

J&n Sikorski ps."Wilk,Orlica '1 od 1942 do 1944 r .

Komendant .gminy„Osie
. •

A.ntoni Witkowski

„Komendant komęnd£_ powiatu_Tuchelą_

ppor.rez. Alfons Czapiewski

Zastępcą

Doli laki

Komendant „£^iny_ Lniano 

Juljusz Dambek

Ktjme nd §n ttom;_kon> e nd;v i ? t1? _5 2 £ £ 12 2 

Bernard Jaszkowski

Komenda w Bydgoszczy

Ciszewski

Komenda pe1? .Lubawa 

Alfons Gajewski
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Kgmenda__w_i'gruniu 

podchorąży r?z. Zdzisław Kurowski 

Komanda w Orurlzi ̂ cizia 

Bernard rawski

^ i e r o w n i k _ w_gowiatach BytówŁCz łuęhów Ł'_i astko 

nor.^lojzy bruski

Kiorownik_r;rupy w_Królev'CU 

,!ładysław ' izyk ps ."Grzyb” ”

Komend ant _gmin^_Konąrz2;no

Teodor Chlobosz od 19pca 1941 do maja 1943.

Komendant gminy Czersk - io^
szzszzzzzszzzzzzzzzzzzzzzzzzzsssi-sz-sszzzzzzzs: r  3 = : = : s s s

Zybmunt Landowski ps ."Grzmot'* od sierpnia 1Q41 do 21 .marca 1945 r .

E$22_^ti«lS£‘-!:22§£i£_fełłI 

Franciszek iomian od lutego 19̂ -1 do 21 .marca 1945 r .  

'tanieław I lekarski od września 1941 do 21 .marca 1-45 r .

. . L';.
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Wspomnienia z ©kresu II-giej wojny światowej

Urodzony 10 sierpnia 1912.r.w Lewinku pow .Wejherowo,syn Augustyna,któ 

ry posiadał gospodarstwo rolne o pow .17 ha ziemi w tym kilka ha nieu

żytków .W dniu 24 marca 1934 wezwany do czynnej służby wojskowej,którą 

odbytem w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie .We wrześniu 193; 

zostałem zwolniony do rezerwy w stopniu kaprala. Przez jedanrok czasu 

przebywałem w Krakowie,gdzie odbyłem praktyk* w zakresie produkcji 

wód mineralnych.W koacu 1936 r .  przeniosłem si© do Jastarni na półwy» 

•ep helski .W latack 1937 - 1939 w okresie letnim prowadziłem małą wy

twórni© wód mineralnych w Jastarni zaopatrują© miejscowe sklepy,rosta 

uracje 1 na plaży w napój© chłodząc© .W ©kresie jesienno zimowym,pr©wa 

dziłem remonty i konserwa©j© domów wczasowych na terenie Jastarni i A  

Juraty .W 1938 r wstąpiłem do K©ła Związku Zachodniego i przydzielono 

mi flatfmfri do Cywilnej Sekcji Obrony Przeciwlotniczej na terenie Jast* 

rni .Koło Związku Zachodniego miało swoją siedzib© na Helu .W dniu 15. 

czerwca 1939*.zostałem powołany do Obrony Narodowej w Jastarni .lm*Bftm 

W Obroni© Narodowej prowadziłem budów© schronów najpierw dla potrzeb 

wojska a następnie dla miejscowej ludności,w których podczas nalotów 

nieprzyjaciela ludność mogła się schronić.Po zabraniu Gdyni przez Niei 

ców na półwyspie helskim od strony Władysławowa nastąpiło zamknięci© 

a w najmniejszym pasie pomiędzy morzem bałtyckim a zatoką pucką zosta; 

ły założeń© p©la minow© .Mi©sią wrzesień b y ł  ciefły a nawet upalny .Woj* 

sko i ludność odczuwało brak napojów chłodzących.Dowództwo wojsk Pol

skich wiedziało, że posiadam wytwórni© i mam pewne zapasy ekstraktów, 

lecz brakował© mni© cukru i butlo gazowe.,z węglikiem .Otrzymałem przy

dział cukru,kwasu cytrynowego oraz butle z węglikiem,które wojsk© zar« 

kwirował© z Pucka,Władysławowa,Helu i Jastarni,©trzymałem t©ż do pom©' 

oy drużynę wojskową,która pomagała przy produkoji napojów. W nocnej 

pors© produkowano dla potrzeb wojska a podczas dnia stały długie kofe 

lejki ludności cywilnoj .Pod konioc września kończyły mi się zapasy 

ekstraktów i była produkowana tylko woda sodowa .wszystkie napoje były
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wydawane bezpłatnie,by :y tvlko woln^ datki.Nieprzyjacielskie samoloty 

latały nam nad Jastarni; siejąc z broni maszynowej śmiercionośne po

ciski ,zrzucając ręczne granaty .Pamiętani jak z Gdyni zbliżaj sie pol

skie okręty a wśród nich był statek Gdynia .Niemcy w pobliżu portu 

Jastarnia zbombardowali te statki,które stanęły w płomieniach 4 zaczę 

ły tonijć J arynarze z tycł statków wyskakiwali do morza .Miejscowi ryba

cy z kutrami i łódkami spieszyli z pomoc i, by ratować rozbitków naszyć* 

marynarzy.# jednej łódce z rybakiem Konkiem 'dw^rdem byłem ja też. 

Podczas tej akcji niemieckie samoloty zniżały się bardzo nisko i os*«. 

trzelivfali siekajt.c z broni maszynowej . ' ytworzyła się atmosfera obo

jętności na niemieckie strzelanie,każdy wyciągał z wody marynarzy któ

rzy byli oblepieni olejami ,byli poprost' czarni. "ierwsza -oomoc dla 

wyciągniętego marynarza do łódki było wytarcie jego twarzy nosa i ócz 

w tym też celu rybacy porwali swoje koszule a nawet kalesony by tylko 

ratować życie marynarzom .Po przewiezieniu do brzegu marynarzy którzy 

nie mogli o własnych siłach chodzić przenoszono na łrczke obok kina 

przy ulJortowej,gdzie lekarze i sanitarjusze objęli ich opiek^*Fomię« 

tam też jak pewnego dnia dowództwo marynarki wojennej wyszło na dach 

pensjonatu europejskiego przy u.fortowej i przy pomocy lornetek zauwi 

żyli na Bałtyku okołc 30 punktów ." idać było,żs z każdego punktu nas* 

tęoujf: błyski - momentalnie nastfpiła radość,że to napewno sa angiel

skie okręty wojenne i do nas polaków sygnalizują wołali jesteśmy uratc 

wani.Jakież było nasze zdziwienie, że po kilkunastu sekundach poczęły 

spadać pociski,które zrobiły prawdziwe spustoszenie.Okazało sie,że to 

były niemieckie okręty wojenne,które rozpoczęły ostrzeliwać port w Ja

starni „ry^y  z ^acj, .j jaknajszybciej opuściliśmy to miejsce kryjrc się 

w dołach gdzie D o c i s k i  już spadły i v;ytworzyły głębokie wnęki ."^od ko

niec września we wsi zaczęły powstawać zgrupowanie ludności cywilnej . 

Magazyny z żywnością zostary już próżne innych zapasów nie było w śród 

w o j s k a  te same były widoki - a więc brak żywności ,r dniu 2 pażdzieni-

ks 1959 nastąpiła potężna eksplozja,myślałem,że trzęsienie ziemi nasts 
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Jak się później okazało półwysep Hel pomiędzy BHałupemi a ładysławo- 

wem był zaminowany i właśnie tomaufa wybuch tych min spowodował tak ol

brzymi huk i wstrząs,był to też znak,że obrona Helu skapitulowała.

\j fo był dzie i 2 października 1939 r .

Kiamcy zajmowali półwysep od Helu.ojsko Polskie otrzymało roz- 

kaz od dowództwa niemieckiego by nie niszczono nosiaianej broni^omi- 

mo tego rozkazu Polacy porzucali bro w lesie to samo robili z amuni- 

oji .^organizowałem kilku miejscowych rybaków i zaczęliśmy bro' żako* 

pywac do ziemi.”’ jednym miejscu była beczka z wazelin? ,a więc nasmarc 

walidmy ją dobrze wazelina a następnie zawinęliśmy szmatami wzgl .wło

żono j^ do worków poczem zakopano.Ja wówczas nie myślałem,że ta broi 

będzie potrzebna dla partyzantów,lecz poprostu czuj c się Polakiem 

nie zamierzałem Niemcom dać za darmo polskiej broni,a może się jeszo* 

cze przy da. Rybacy, którzy byli za mni; byli zainteresowani zakooywaniem 

beczek z benzyn; , bowiem benzyna była im potrzebna dla kutrów .To wszy

stko działo się w dniu 2 i 3 -ciego września do południa i w tym czia 

sie Niemców w Jastarni jeszcze nie było. dniunc 3 września w porze 

v" obiadowej p r z y j e c h a ć  n a  rowerze mój b:?at Bolesłow,który był już are

sztowany był za drutami kolczastymi i przez Niemców został skazany n? 

kare śmierci za to,że brał czynny udział w wysiedlaniu Niemców z tere

n
nu półwyspu helskiego przed wojną i był zastępci wójta gminy Hel .,r’ydo 

stał się tylko dlatego,że wartownikowi obiecał dolary a erdy je dostał 

brata wypuścił dajec mu na drogę rower.%*at opowiedział mie że na łuał: 

helu wszystkich Polaków aresztowali i trzymaj? icł za drutami kołczan 

stymi.Dałem mu ze swoich pieniędzy a następnie udał się rowerem do 

Pucka a z tamt^d pojechał do ^odzi.Obawiałem sie przynależności do 

Zwinzku Zachodniego,lecz brat zapewnił mnie,że wszystkie dokumenty na

leżące do Zwirzku Zachodniego w Helu zostały spalone przed wkroczę***; 

niem wojsk niemieckich.Kilku moich kolegów zebraliśmy się w nodwórzu

N/posesji mego brata Kazimierza przebrani w robocze ubrani a,do ręki wze 

liśray kielnie,młotek,łopaty i zaczęliśmy łatać dziurę w płocie,którw

4
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pociski uszkodziły .Cidy jakiż hitlerowiec wszedł na r>odvórze to pytał 

się nas a co wy jesteście za jedni,na to odpowiadaliśmy, że jesteśmy 

robotnikami ,>V Niemców się nie boicie zapytał się niemiecx ,na to od- 

pówiedzel iśmy, że nie bo my robociarze a w politykę aię nie bawimy.

Tak przetiwaliśmy przeszło tydzi czasu.Przez ten czas następowały łt. 

panki na ulicach i w domach a gdy się uspokoiło w roboczych ubraniacł- 

z kielniami,młotkani i łopatami pojechaliśmy oci^iem  towarowym do 

Redy i tam rozeszliśmy sio każdy w ayojc strony rodzinne,^o rrzybycit. 

w strony rodzinne do-* ojca ze wszystkich stron dochodziły wieści o 

aresztowaniach i rozstrzeliwaniach Tolaków,7nałem dobrze letniczego 

z Leoboru , który zaproponował mnie bym przystąpił do pracy w lesie 

jako robotnik leśny .Pracę podjsłem 1 listopada 1939 r.' pracy leś

nej nigdy się nie przemęczałem,tak się pracowało abv nie zmarznąć i 

aby się ruszać.Takich jak ja było tam więcej,byli rzeżnicy i nauczy«4 

ciele. TJadleśnictwie w ?ffirachowie sekretarzem był Czarnowski,któr-7 

zawsze wykazywał nas,że jeszcze przed wo jn:, pracowaliśmy jako robot

nicy leśni.

■' miesif cu marcu 1940 w pośród pracowników leśnych pracował

do podziemnej organizacji.Podał mi cel tej organizacji,że jest to epw 

czysto wojskowa, że nie zajmuje się żadnj- polityk* partyjna, że jest 

skierowana przeciwko Niemcom, że Polska sama nie powstanie, że musimy 

z broni' w ręku j? wywalczyć .Znałam Leona Formelę przed woj nu tył 

długie lata bezrobotny o licznej rodzinie,pracował dorywczo u rolni

ków by zarobić na życie.Ja długo się nie namyślałem po złożeniu przy* 

siegi wstąpiłem do Tajnej Organizacji Vojskowej "ryf Kaszubski obie

rając nseudonim "Pióro” Pewnego dnia przy pracy w lesie podczas śni a

dania przy rozr»alonvm ognisku a było nas z kilka brygad,w dniu tym 

miałem dobry humor i zaśpiewałem po. niemiecku -unser fu* rer 'tdolf 

^itler ist ein szłeiserman.ledwo sko cz.yłem to śpiewać z za krzaków 

wyszedł nadleśniczy,który był dla Tolaków wrogiem był prawdziwym hit

lerowcem i należał do S3,

robotriik Leon Formela ps."Paca" Który zaproponował mnie bym  K t e l r k
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fladleśniczy zapytał się a kto to tak ładnie śpiewał f zarazem z ramieni 

ni a zdjnł fuzję trzymaj ł c  jf gotowr do strzału .widząc grornr sytuację 

wystspiłem i Dowiedziałem.że to ja śpiewałem,więc kazał mi bym jeszc» 

cze raz to semo zaśpiewał .gpiewajp.c użyłem następujących wyrazów,un- 

zer fuhrefc 4dolf Fitler ist ein lieber man - Nadleśniczy zapytał się 

wszystkieł czy to pirwsze i to drurrie śpiewani? były te same słowa i 

na to wszyscy odpowiedzieli że tak to było to samo•Nadleśniczy zawie

sił z powrotem dubeltówkę na ramię i do mnie powiedział-no ty masz 

szczęście,bo ja to inaczej zrozumiałem i by?' już ojca ani matki wiece; 

nie oglądał.

Po kakimś cziasie Formela skontaktował mnie z komendantem komen-
«

dy powiatowej M *1. to były >owi-aty ej’ - '•■>>owo,~'uck i ^dyni a.Do spotka

nia doszło w miejscowości Lewino w mieszkaniu Leona Formeli .Nasze roz* 

mowy były prowadzone przy małym stawie który był w środku samej »si 

V tej rozmowie uczstniczyli: Rudolf Bigus ps .Zbyszko,komendant komen

dy powiatowej ,;)ernard ichałko ps ."Batory'1 zastępca oraz’ Leon Kor

nela który był P ężem Zaufania Gminy r trzepcz.Rudolf Pigus zaoferował

mi współpracę dla dobra organizacji i dla dobra przyszłej ^olski.

Moim marzeniem było jak byc: w partyzntce to trzeba cóż działać cóż

robić,przyjmuj ,ć propozycję.Od te~o czasu wszystkie wolne chwile poś

więcałem pracy «■ spotkaniach w komendzie powiatowej,która wówczas mie

ściła się w bunkrze "Ptasia 7ola" a następnie została przeniesiona do 

Kamienicy Królewskiej do zabudowa.. Jana Kwidzi‘.skiego. , gdzie później 

wybudowano jeszcze jeden bunkier w ogrodzie .^ierwsza moja praco to by

ło wykonanie pieczątek na gumie z napisem "Bóg i OjczyznaMnastępnie 

do gazetki podziemnej Gryf Kaszubski i Gryf Fomorski.

Pod koniec 19^0 r . zostałem wezwany do Komendy ifaćzelnej .^tawiłeir 

się w zabudowaniach Jana Kwidzi skiego w Kamienicy królewskiej .Tam teś 

na mie oczekiwał Józef roiSki ps ."Lis" który przeprowadził mnie do 

EfcCkiej Tiuty do zabudowa f>ulczaka.Zabudowania te przylegaj? do lasu 

T'o pewn»nn cziasie oczekiwania do zabudowa, przybyło 5-ciu mężczvzn.Z 

ust ^ulczaka usłyszałam, e przybył Komendant Naczelny.
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Byłem czekawy jak on wygląda ten nasz komendant naczelny .zostałem wez

wany do pokoju,gdzie odbywały się narady ."'roński przedstawił mnie Le

chowi, bo tak nazywał się komendant a ja z koleji zameldowałem swoje 

przybycie na wezwanie .Lech podał mi pierwszy swoje dł©ii i serdecznym 

uściskiem nastąpiło pierwsze spotkanie.To samo uczynili pozostali,któ

rych poraź pieiwszy raz widziałem .Jak zauważyłem Lech był już dobrze 

poinformowany o mojej osobie ,więc od razu rozpoczęły się rozmowy mo$K 

jej przydatności w organizacji .Lech zaoferował mnie wykonanie pieczą

tek okrągłych i podłużnych dla potrzeb organizacji,jak też możliwość 

podrobienia niemieckich pieczątek Gestapa,wojskowych i urzędów cywil

nych. Ęy-łem zaskoczony tą propozycją,gdyż nigdy w życiu nie trudniłem 

się produkcją pieczątek.Odnośnie podrabiania pieczątek to znałem ich 

sposób wykonywania.Wyjaśniłem też moje kłopoty,że nie posiadam żadnych 

przyrządów,którymi mógłbym operować,brak czoionków.Do podrabiania pie

czątek potrzebny jest aparat fotograficzny,klisze wzgl .film i powię

kszalnik, s b  potrzebne różna kwasy.Leeh odpowiedział,żeby dla organiza

cji wykonywać pieczątki ręcznie na gumie i niechaj po wojnie historia 

oceni naszą pracę,że nie mając maszyn pieczątki były produkowane ręcz

nie .Natomiast co do podrabiania niemieckich pieczęci miałem się zwró

cić do Wrońskiego by z kasy wydał na zakup pmfafflgffifemw przyrządów .Lech b; 

był zadowolony z naszej rozmowy i wypowiadział , s i ę , ż e  nasza organizac

ja jest czysto organizacją wojskową i nie zajmuje się żadne polityką 

partyjną.Ta wypowiedź utrwaliła mi się w pamięci a z przekonania zauwa 

żyłem,że do tej organizacji przynależeli robotnicy,chłopi^rzemieślnicy 

leśnicy,nauczyciele, lekarze, a więc wszystkie warstwy społeczeństwa ipmj 

polskiego.Leehowi wyznałem,że na terenie Jastarni w lesie mam zakopaną 

broń i amunicję jest ona dobrze nawazelinowana i powinna być w dobrym 

stanie.Broń tą zdążyłem zakopać przed wkroczeniem Niemców do Jastarni.

Miejsca zakopania mam zaznaczone ułożeniem trzech kamieni i zamaskowa

niem wrzosem i darniną.Jaka jes tam ilość jest mi trudno powiedzieć 

bo nie wiadomo czy wszystkie miejsca odnajdę,lub ezy też niemcy nie

odnaleźli.

str 37
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I.ech powiedzał mnie,że sprawą przetransportowania tej broni z Jastarni 

przekaże do wykonania Heblowi,którego wówczas nie znalem a vtóry się 

ze mm spotka w najbliższym cziasie.-i do mnie bidzie należało wskazać' 

miejsce ukrycia tej broni.Odnośnie produkcji pieczątek to Lech zastrzc 

gł sobie,że w^ory piczatek będzie mnie przekazywał i do odbioru pie

czątek wyznaczył Józefa ’ro *skiego p s ,”Tisa" i Mariana Jankowskiego 

p s .Szarak1' .r prawt najpilniejszy jest by wykonać najpi w dl1? Rady i 

Komendy Naczelnej według podanego wzoru .Na podrabianie niemieckich pi<= 

cz;?tek otrzymam w najbliższym cziasie wzory oryginalne. Toczyła się 

też rozmowa,żs w razie potrzeby zostanę przydzielony do obsługi radio

stacji nadawczo-odbiorczej.Otrzymałem też książkę o terenoznastwie z 

tyn,ż -• mam się przygotować do egzaminu na stopie oficerski .Z toku roz 

mowy wywnioskowałem,że Tech był bardzo inteligentnym człowiekiem,był 

szczery,życzliwy a jego drżeniem było po przygotowaniu całej organiza

cji do wałki wystt»j)i  ̂ zbrojnie przeciwko okupantowi .zniszczyć \*rroga 

hitlerowskiego i wypędzi< go z ziemi pomorskiej aż poza Szczecin.To

powrocie do donu natychmiast zabrałam się do pracy w produkcji pieczą

tek.To wykonania ich zrobiłem kilka nożyków z piłek metalowych,cyrkiel

linijkę i k tomierz.Od szewca dostałem gumy podeszwowej i za pomocą 

tych prymitywnych narzędzi rozpocz: łem produkcję pieczęci ."Pierwsze ni<° 

udawały się,sporo gumy napsułem,lecz moja wytrwałość w postanowieniu 

wzięła górę .Pierwsze pieczątki dostarczone do Komendy Naczelnej na rę

ce Lecha były znakomite .Lech był z nich zadowolony ,'7\ lipcu 1941 r zo*t 

stałem ponownie wezwany do Komendy Naczelnej.Tym razem spotkanie odby

ło się w Kamiennicy Królewskiej w zabudowaniach $ana Kwidzi Iskiego .Na 

tym spotkaniu był Lech, Augustyn 'ostphal,' łady?ław Ostrowski,Marian Ja 

akowski,Rudolf Bigus i jeszcze kilka osób,których ni e znałem .Na tym 

spotkaniu była omamiana sprawa produkcji nowych pieczątek z nowe tre

ści? .Lech oświadczył że w dniu 6 lipca 1941r .dokonano zmiany nazwy or

ganizacji,która teraz nazywa się Tajna Organizacja ojskowa Gryf omor 

ski»nast&piło to dlatego że objęła ona działalność na terenie Pomorza.
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Od tego to okresu na wszystkich pieczątkach były napisy T.O.W ."Gryf 

Pomorski'! Otrsymałe wzory i polecenie wykonania pieczęci okrągłych i 

podłużnych dla Rady Naczelnej,Komendy Naczelnej,komend okręgowych,ko* 

mend powiatowych, komend miast i komend gmin. Otrzymałem te Z wzory nie* 

mieckich pieczęci w oryginałach,Gestapa Gdańsk,Gdyni,Lęborka,Wejchero 

wa i Kartuz,oraz wzory pieczątek niemieckich jednostek wojskowych i  

urzędów cywilnych starostw (Landtradamt) gmin.Trzeba było wykonać pie

czątki okrągłe jak tez podłużne,pieczątki z oryginalnymi podpisami. 

Wszystkie wolne ctarile,niedziele i święta poświęciłem pracę przy pro

dukcji pieczątek .W roku 1941 w zabudowaniach Stefana Kanki w Zemblowic 

pow .We jherowo wybudowaliśmy bunkier pod stodołą i na szopie.Prsy budo* 

wie tego bunkru byli zatrudnieni Jan Kanka,Stefan Kanka,Zenon Czerwie* 

nka i ja.W tym bunkrze przebywał Czerwionka stary i młody oras dosze

dł Walerian Wierciński.

W dniu 22 lutego 1942r gauleiter Albert Forster/wojewoda gdański/ 

wydał ode zwę/Aufruf/ do ludności Pomorza dotycząca represyjnego przy

musowego przyjmowania folkslisty niemieckiej/obywatelstwa niemieckiogc 

Szykanowano Polaków w najrozmaitsze sposoby by zmusić ich zmusić do m  

podpisania tej folkslisty .Następowały wysiedlenia Polaków, zabierano i® 

ich całkowite mienie,wtrącano do więzieA,obozów pracy by w ten sposób 

zastraszyć resztę Polaków .Niemcom nie chodziło o ludzi starych,kalokós 

lecz główną przyczyną tego było,że potrzebowali ludzi młodych zdrewycł 

zdolnych do noszenia broni by wysłać ich na fronty do walki przeciwko 

aliantom. W marcu 1942 r otrzymałem wezwanie stawienia się do urzędu 

Gminnego w Smaży nie pow .We jherowo .Gdy w wyznaczonym dniu stawiłem się 

pod budynek urzędu gminnego zauważyłem, że takich z takim samym wezwa

niem było więcej-tyło około 60 młodych i zdrowych Polaków .Przed budyń** 

kiem ustawiono dwa stoły *mm pokryte białym nakryciem a na środku sta* 

ły kwiaty w doniczce .Dowiedziałem się,że dzisiaj ma być wielka uroczy

stość ,ze wszyscy wezwani muszą podpisać niemiecką folkslistę,a kto 

jej nie podpisze to zostanie aresztowany i wywieziony do obozu lub na 

przymusowe prace do Niemiec. 85
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f e  na tą uroczystość przyjeżdża starosta i orkiestra z Wejherowa,że 

po podpisaniu przez wszystkich niemieckiej listy odbędzie się uroczy

sta zabawa taneezna,że na tą zabawę przyjadą z Wejherowa dziewczynki 

z Hitlerjugend Partei,że będzie bezpłatny posiłek dla wszystkich.

Ja z Janem Kanką,Stefanem Kanką i Szwabą rozpoczęliśmy agitację wśród 

przybyłych Polaków,że Niemcy nas potrzebują,że po podpisaniu folksli- 

sty pujdziemy na front walczyć przeciwko naszym braciom,naszym soju

sznikom jednym słowem pujdziemy na mięso armatnie.Widzicie jak hitle

rowcy mordują naszych ojców,matki,siostry i braci nawet nie oszczędza 

ją dzieci polskich,które też mordują a my mamy ich wspomagać,pomagać 

Im do zwycięstwa a pamiętajcie tylko jedno,4e Hitlerowskie Niemcy mu

szą wojnę przegrać .Ja ze Stefanem i  Janem Kanką i Szwsbą jako pierw* 

wsi opuściliśmy teren zbiórki a za nami powoli wszyscy pouciekali,z 

miejscowości Smażyno miejsce naszej zbiórki.0 godzinie 10.00 tej samo 

chodami z Wejherowa przyjechały samochody na czele ze starostą,była 

orkiestra 1 niemieckie dziewczynki .Przed budynkiem urzędu gminnego mto 

stały stoły a na nim kwiatypm po za tym nie było żywej duszy z Polakói 

Szukali po karczmie 1 wsi,lecz nikogo nie znaleźli.Właściciel karczmy 

Trepczyk powiedział,że było tutaj około 60 młodych ludzi popijali so

bie piwo 1 wyszli ale dokąd poszli to tego nie wiem.Starosta wydał po 

lecenie do komendanta posterunku policji w Strzepczu SS.Wegnerowi by 

natychmiast wyszukał winnych kto spowodował ucieczkę wszystkich wezwą 

nych Polaków którzy mieli podpisać folkslistę niemiecką,! oddać do 

Gestapa w Wejherowie.Jeszcze tego samego dnia wieczorem przybył do 

mnie Jan Kanka z wiadomością że moje nazwisko zostało ujęte jako głó

wny sprawca rozejścia się wszystkich przybyłych do Smaiyna,że trzeba 

natychmiast opuścić ten teren,gdyż jutro z rana może być za późno. 

Natychmiast przerwałem pracę w leśnictwie i wyjechałem do miejscowo-

Pyrzyc .Szczecińskie .Miejsce to miałem już uprzed 

nio zarezerwowane przez przebywającego tam Polaka Alfonsa Kosa z Zębl« 

lewa.W lLettninie zameldowałem się jako Kaszub,bo takie dokumenty już 

przygotowane. 86
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Dla mnie był© to korzy3tne mogłem dostać się tam gdzio nie wolno byłt 

Polakom przebywać .W miesiącu maj jako szwajcar w polu pasałem bydło 

w tym to też oziasie wykonywałem pieczątki dla organizacji,które przy 

ko&cu maja odebrał łącznik Zenon Czerwionka ps ."Zegar" .Gospodarz Ma- 

tias u którego pracowałem posiadał dwa zabudowania gospodarczo*jedno 

było w pośrodku wsi,gdzie posiadał restauracjo a drugi© przy końcu 

wsi i tam w jednym pokoju mieszkaliśmy we dwójkę z Polakiem o nazwi

sku Krupka.W tym budynku był duży hol więc poprosiłem gospodarza o wy 

rażenie zgody by zezwolił nam w nArndarip każda niedzielę urządzić tam 

potańcówki,? gospodarz wyrasił zgodę.W każdą niedzielę po południu 

przychodzili robotnicy Polacy i Polki,z pobliskiego majątku ja grałers 

na hermoszce dwurzędowej znalazł się Polak,który grał na skrzypcach,byłe 

wesoło była potańcówka do późnego wieczora.Od tej pory Polacy mieli 

zaciszne miejsce na zabawy i spotkania towarzyskie .Przy koAcu czerw

ca 1942 r.przyjechał do mnie poraź drugi Zenon Czerwionka i tym razem 

przywiózł od Lecha pisemko w którym pisał brm wrócił do bunkrów party 

zanckich,Ze jestem potrzebny .Przywiózł też kilka wzorów nowych pie

częci.Czerwionce dałem wykonane pieczątki z tym ,że każdą przeciąłem 

na cztery części a to dlatego by umiścić każdą część w różnych zaka

markach ubrania .Na wypadek gdyby znalazł się w niebezpieczeństwie *a« 

takowany przez Niemców by mógł z kieszeni wyrzucić pokawałkowane pie

czątki tak by Niemcy tego nie zauważyli.Czerwionka był ubezpieczony 

w lewe dowody osobiste i był poszukiwany przez Gestapo listami geaezy 

mi .Odprowadziłem go do stacji kolejowej Pyrzyce, kup iłem dla niego 

bilet kolejowy do stacji Luzino i odjechał.

W kilka dni później mój gospodarz został wezwany do Gestapa w 

Pyrzycach .Po powrocie wieczorom zawołał mnie do swojego pokoju i pod 

warunkiem,że nikomu nic nie powiem o tym co będziemy tutaj rozmawiali 

Ęyłem zdenerwowany co to może być za sprawa,lecz tego zdenerwowania 

nie okazywałem .Gospodarz zapytał się mnie a co ja man za srawę z Gem# 

stapem w Cdańsku - byłem dzisiaj specjalnie wezwany do "Pyrzyc do
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Gestapa i tam byłem wypytywany o twoją opinie od kiedy pracujesz,i gs 

jak pracujesz,szy do ciebie nie przyjeżdżają jakież obce osoby,gdyby 

to była sprawa małej wagi to gospodarz by był w stanie to załatwić, 

lecz jeżeli będzie polityczna to wówczas będzie trudno.Ja na to odpo

wiedziałem że z gestapem w GdaJsku niemam nic do czynienia i nic nie 

wiem o żadnej sprawie przeciwko mnie .Gospodarz powiedział,*© wydał d< 

brą opinię i nie widział ani nie słyszał by ktokolwiek do mnie przyj* 

żdżał.Od tego dnia zauważyłem,że zostałem obserwowany przez hitlerju* 

gend,którzy byli wszędzie gdzie ja przebywałem i z kim utrzymywałam 3 

kontakty.Z pokoju sprzątnąłem wszystko co mogłoby rzucić podejrzenie

o produkcji pieczątek.W drugim dniu swierdziłem że podczas mojej nie 

obecności była rewizja niby to była naprawa światła a w samej rzecze 

od sąsiadów dowiedziałem się że to była policja z gestapowcem.Sumie

nie nie dawało mi spokoju,cóż musiało się stać przypuszczałem też 

że został aresztowany Czerwioritt i mnie wsypał .przecież miał piecząt 

ki .Ze swoicb kłopotów zwierzyłem się koledze Frankowi nazwiska nie f

miętam na pracach przymusowych i pracował u jednago bar

bra w tej samej wsi t .jest w Letninie .Franek już uprzednio przyznał 

się,że ma brata w Warszawie,który jest w A .K , w stopniu oficera a o: 

taksamo przynależy do A .K . Więc we dwójkę postanowiliśmy uciec z Ri 

miec do Warszawy, % tym* że po drodze wstąpię dezem do moicb stron.

Ucieczka s robót z Fiemiec
m s: as o se ss es as rs ss ss s ss sz ss sts ss ss ss sc as xs » ss a= ss ss

§yły to ostatnie dnie czerwca 19*2r. wieczory były bardzo ciepło,by 

też ładna pogoda .W porze obiadowej Franek do mojego pokoju przyniós 

swoją walizkę,ja swojego nic nie zabierałem nawet zostawiłem harmoź 

Po zapadnięciu ciemnicy poprzez ogrody i pola wymas zerował i Asy do t 

cji kolejowej "Pyrzyce .Odlagłość była około 6 klm.Po jakimś cziasie 

marszu polami weszliśmy na szosę łącząca Letnin-Pyrzyce .Często mus: 

liśmy kryć się w przydrożnym wąwozie na widok nadjeżdżających mocn< 

oświetlonych motocykli,rozpoznałem że to są chłopcy z hitlerjugend 

Letnina.Ąrliśmy o jakież 200 mtr.przed skrzyżowaniem ulicy £tóra
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prowadziła do dworca kolejowego 1 na *amym skrzyżowaniu stała grupa 

w czarnych mundurach i to byli gestapowcy wgl .żandarmi,myśmy bez namy 

ału skręciliśmy do zabudowań domków jednorodzinnych w prewą stronę i 

poprzez ogrody drogą okrężna dotarliśmy do dworca kolejowego •Dworzec 

kolejowy był zaciemniony tylko w środku budynku b^ło oświetlenie .W po 

czekalni było sporo pasażerów,którzy już od trzech godzin czekali na 

pociąg relacji Szczecin-Gdańak .Po wyjściu na peron zauważyliśmy chłop 

ców z hitlerjugend z Letnina oni nas też zauważyli .^a peronie za nami 

stale chodził kolejarz z zaciemnioną lampką co rzucało podejrzenie że 

jesteśmy obserwowani.Gdy nadjechał pociąg wybraliśmy ostatni wagon, 

gdzie w naszym przedziale nikogo nie było .Bilety zakupiłem do Gdańska 

Przez okno nie wyglądaliśmy,pociąg na stacji stał dosyć długo i w pew 

nym momencie ze wszystkich stron otworzyły się drzwi a do wagonu wpad 

li z bronią w ręku żandarny,którzy zapytali nas,czy jesteśmy z Letni

na. odpowiedzieliśmy,że tak .Zrewidowali nas czy czasem nie posiadamy 

broni następnie zażądali dowodów osobistych które zabrali i kazali wy 

siąść.Po wyjściu z wagonu w linii stali S-a.mani SS .Żandarmeria i te 

małe szczeniaki hitlerjugend z Letnina.W drodze z peronu do drzwi wej 

ściowycb do dworca po naszych głowach i plecach sypały się pajcze i p 

pałki gumowe .Odprowadzono nas pod silną eskortą do gmachu Policei Pre* 

zydium i tam dopiero zaczął się taniec masakry .Był tam duży pokój w 

którym dookoła stanęli Hitlerowcy a z nas zrobili piłki do grania za

częli popychać,kopać nogami,bić pajczysksmi i pałkami rumowymi i tak 

po pół godzinej maskaradzie obydwaj straciliśmy przytomncść^oblano na« 

wodą i po pewnym cziasie odzyskaliśmy przytomność .To dopiero fajt&j&mfflmTT 

początek.Następnie zaprowadzono nas do samego komendanta Policei V rezj  

dium,który rozpoczął pierwsze przesłuchanie .Na zapytanie dlaczegotakori 

chcieliście uciekać z robót,czy wam tu żle było= odpowiedziałam,że 

chciałem wrócić do ojca do domu i zgłosić się na ochotnika do wojska 

niemieckiego - na to komendant się roześmiał i odpowiedział,że to nie 

jest prawdą,jesteście ścigani przez Gestapo gdańskie,jesteście ozłowie

89



str 44.-

kiom niebozpieczny»»który w naszym kraju nie może być na wolności. 

Komendant miał na palcach cóż w rodzaju grubych pierścieni i tymy di 

stałem po głowie i twarzy,robiłem uniki i wtedy dwóch żandarmów jeda 

uchwycił ze ręce a drugi za nogi położyli mnie na t.zw .konia a trzeć 

i czwarty okładali mnie pajczami okładali moje pośladki i plecy,jak 

znowu straciłem przytomność wynieśli mnie na podwórze oblali w«dą ta 

że byłem całkiem mokry .Po tej masakrze zaprowadzono nas do aresztu*® 

Ubrania były mokre,które musieliśmy złożyć w kostkę na korytarzu,do 

celi wpuszczono nas na boso w kalesonach i koszuli to było wszystko 

mokre .W celi posadzka była betonowa w ropru stała wązka prycza#boz po

ścieli, bez koca i bez poduszki .W drugim rogu stał piec,który był tro* 

chę ciepły od komina piekarni,która przylegała do ściany aresztu.Był< 

nam zimno,więc dlaczego nie skorzystać z ciepłego pieca .Na tym piecu 

siedzieliśmy może jakież dwie godziny i niezauważyliśmy ,że na piecu 

są druty alarmowe Frankowi zaplątała się noga no i za chwilę do drzwi 

przyleciał strażnik,popatrzył przez żyda otworzył drzwi i z rykiem n« 

nas,że na piecu nie wolno siedzieć i okładał nas biczyskiem .Po wyjści 

strażnika tej nocy już nie 8paliśray,szukaliśn3y jakiegoś słabago miej

sca w ścianie i w zakratowaniu lecz okazało się niemożliwością wydost 

stania się z tej dziury .Nasze marzenia o uczieczce spełzły na niczea. 

Ctoówiliśmy w jaki sposób będziemy się tłomaczyć,pocieszyłem branka,że 

całą winę za ucieczkę wezmę na swoje barki,a ja już sobie dam radę.

Z rana strażnik otworzył nam drzwi i nogami kopał nasze ubrania do co

l i .  Następnie przybyła starsza kobieta,która przyniosła nam ftwa garnuss 

ki kawy i po kromce suchego chlebafkawa ta nie byłe do piciatbyła z 

zapachem stęchlizny i iryśmy jej nie pili,cfcleba też nikt nie jadł. 

Strażnik wściekał się ze złości,że nie chcieliśmy nic jeść a ni pić 

mówił w złości,że jak będziecie w obozie to będzie wam wszystko smako- 

wało-odpowiedziałem mu że ludzie to nie świnie i za to otrzymałem bi

czyskiem ̂ 'niejwięcej o godzinie 11.00 tej w kajdankach zaprowadzono 

nas do gmachu Police i Prezydium.
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Po Franka przyjechał już jego gospodarz Niemiec z I.ettnina a w sto

sunku do mnie rozpoczęły się ponowne przesłuchania,moje zefcnania był; 

takie same jak dnia poprzedniego.Najwięcej chodziło Niemcom kto do 

mnie przyjeżdzał i jaką podziemną organizacją mam powiązanie .Te sarsł 

ty zbijałem tym,o do mnie nikt nie przyjeżdżał i niemam żadnych peHfti 

wiązaa z jakążkolwiek organizacją podziemna .W godzinach popołudnio

wych jeden policjant z opaską pod brodą założył mi ponownie kajdany 

a pięciu innych gestapowców w ciemnych mundurach poprowadził© mnie 

na stację kolejową w Pyrzycach celem przetransportowania mnie do ffta 

rgard in Pomern a z tamtąd miałem być odebrany przez gestapo GdsAsk. 

Do pociągu wsiedliśmy do 4-tej klasy wagonu,były to wagonydla pasaże

rów z większymi bagażami,dookoła była jedna ławka.Siedziałem na łswoi 

a gestapowcy i ten żandarm stali w pośrodku ©powiadali sobie i palii: 

cygary i papierosy. Syłem zajęty myślami jak by tu tym Szkopom nawiać 

oni ss sprytni ale przecież Polacy też nie są od nich gorsi a może as 

nawet sprytniejsi,najgorsze,że na rękach są założone kajdanki,którrcl 

nie tak łatwo jest ściągnąć,jak dostanę się do Gdaóska to tam mogę 

się załamać i stać się zdrajcą,lecz do tego dopuścić nie mogf.Zdecydi 

wałem się na ucieczkę 1 to z biegnącego pociągu.Zwróciłem się do żan* 

danna,który mnie konwojował, że chcę pujść do klozetu,boli mnie brz&fe} 

i chce załatwić konieczne potrzeby.Gestapowcy stali na środku w wago* 

nie.Żandarm zwrócił się do nich przekazując moją prośbę a p© chwili 

zauważyłem wyrażoną ich zgodę .żandarm zdjął mi kajdanki a po wejścii 

do klozetu wstawił swój bucior bym nie mógł drzwi zamknąć,bym czasem 

ich nie wykiwał przez zamkniecie drzwi i wyskoczenie przez okienko. 

Po załatwieniu się wyszedłem stojąc przy drzwiach poprawiałam sobie 

sznurowadła przy trzewikach.W tym to czasie wyczułem,że pociąg zaczy

na zwalniać bieg,widocznie wjeżdża na jakaż stację kolejową,gestapow

cy w tym momencie częstowali się papierosami i cygarami -żandarm był 

razem z nimi w kółku i już lepszej okazji nie mogło być dla mnie. 

Błyskawicznie chwyciłem za klamkę,drzwi otworzyłem i wyskoczyłem na
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stopnie wagonu,drzwi zatrzasnąłem następnie razem z prądem zeskocsyłoi

Skok był udany pomimo przewrócenia się i lekkich obrażeń zerwałem się 

na nogi przeskoczyłem przez tory, następnie piz eskoczyłem sztafetowy 

płot i znalazłem się w jednym ogrodzie.Niemcy zaczęli strzelać zanim 

pociąg jeszcze kończył bieg a następnie wylecieli na peron bo to byłe 

miasto Stargard in Pomern i zaczęli strzelać w moim kierunku,wołali 

też by zatrzymać uciekającego polskiego bandytę.Z ogrodu przedostałem 

się na ulicę gdzie było pełno przechodniów,lecz szedłem powoli i nie 

zdradzałem uczieczki.Po przejęciu może jakież 100 mtr napotkałem wia- 

dukt kolejowy a po przejściu jego przylegały łaki a nad nimi gęsta 

mgła,która stała się dla mnie prawdziwą osłoną.Już byłem dosyć dalek© 

oddalony od wiaduktu to jeszcze było słychać krzyki i strzały szukali 

w tym ogrodzie,lecz polskiego bandyty tam już nie było,kanarek zdołał 

wyfrunąć i znowu lata sobie wrspsantafcaana na wolnym powietrzu .Swoje kro

ki skierowałem wzdłuż torów kolejowych w kierunku do Gdańska .Tej nocy 

musiałem przemaszerować dość długi odcinek drogi,stacje kolejowe ©mija 

łem a nad ranem zauważyłem na pastwisku pasące się krowy,znalazłem wii1 

derko ,przr?cież doić krowy nauczyłem się .Gospodarz do kogo krowy należi 

ły będzie miał w tym dniu wiadro mleka raniej przecież partyzant nie me 

że umierać z głodu .1 zabudowaniach drugiego gospodarza był duży kurnił 

do koszyka władowałem 98 sztuk jaj świeżych .Przy małym zalesieniu byłi 

sterta słomy i na samym wierzchołku zrobiłem sobie legowisko .Mleko, ja^ 

ka to przecież było dobre pożywienie .Na tej stercie przespałem cały 

dzień,a wieczorem udałem się w dalszą drogę.Następną noc spędziłem na 

szopie w sianie,do jedzenia znowu to samo mleko i jajka.Następnie z»i< 

niłem taktykę,postanowiłem maszerować wzdłuż torów kolejowych mają© w 

reku szpadel i to na wypadek gdyby się napotkało Niemca naprawiałem 

nasyp kolejowy względnie schodziłem na pole lub drogę i tam grzebałem 

aż Niemiec przejdzie .t jedną noc dotarłem do jednej stacji kolejowej 

na której stał pociąg towarowy jadący w kierunku do Gdańska,szukałem 

miejsca,które wkrótce znalazłem,było to pomieszczenie do przewozu psót
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było tam ciasno ale Jakoż się ulokowałem .Wozesnya rankiem pociąg 

wjechał na bocznicę w Lęborku była może godz.3.00 z ranatna peroni* 

nie było nikogo widać to było dla mni« korzystne do wyjścia z kry

jówki .Z lęborka znałem już dobrze lasy lęborskie i drogi to też za

szyłem się w lesie kierując swoje kroki do Zemblewa do bunkru w ktć 

rym przebywał Zenon Czerwionka.

Aresztowanie Zenona Czerwionki i jego uczieczkaeeasssssastsaesitscasnssissiaia^ssaisssaSissasasaa^sasK

Po przybyciu do zabudowai Stefana Kanki w Zemblewie zastałem tam 

Zenona Czerwionkę w bunkrze na szopie .Najpierw opowiedziałem mu ja

ka spotkała mr>ie przygoda aresztowania i o udanej uczieczce i wów

czas Czerwionka opowiedział mi jaką on przeżywał podróż zLetnina. 

Opowiada; dojechałem do stacji kolejowej Luzino to było wczesnym 

rankiem,bowiem pociąg był przetrzymywany ne różnych stacjach im to 

dlatego,że były przepuszczane w pierwszej kolejności pociągi wojsk® 

we .Na stacji Luzino wysiadło nas zaledwie kilkanaście osób.Przy wyj 

ściu z peronu żandarmi przeprowadzali kontrolę legitymowali wszyst

kie! więc ja skierowałem się od razu w kierunku do Strzebielina, 

i tutaj z poza drzswa wyskoczył komendant posterunku policji z Luzi 

na Bacjan,który wezwał Tnie do zatrzymania się trzymajec oistołet 

w ręku.Bacjan zażądał dowodu osobistego,dokumentów,ja mu podałem do 

wód lecz był on na inne nazwisko,cóż mu podpadło,przecież byłem po

szukiwany listami goAczymi,mieli moje zdjęcie,widocznie cóż sobie 

skojarzył z kieszeni wyjął kajdanki i zamierzał je założyć na moje 

ręce,nie było czasu na wyciągnięcie mojej broni,którą miałem w kie

szeni postanowiłem stoczyć walkę .Mocne pięści partyzanta wygrzmocifr 

ły niemieckiego policjanta,pierwsze ciosy dostał w nos,twar* a nnafe 

stępnio w żołądek dostał też kopniaka w rozkrok tak,że Bacjan upadł 

na ziemię nie zdążył oddać żadnego strzału.Wyrwałem mu pistolet z 

ręki i udałem się w uczieczkę obierając osłonę załadowane wagony 

z drzewem oraz dui$ ilość wystaplowanego drzewa wzdłuż torów kolejo 

wych w kierunku do stacji Strzebielino.
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Na widok tej akcji żandarmi kontrolując ludzi przy wyjściu z oeronu 

przerwali kontrolę i biegiem spieszyli na pomoc Bacjanowi,którzy zas«
I

częli strzelać w kierunku do mnie,odnowi9działem im sarją strzałami 

i wówcza? nastąpiła mała przerwa,która była dla mnie korzystnaib bowie 

zdążyłem przeskoczyć pole otwarte i zdołałem przebić się do pobliskie 

go lasu .Najgorsza rzecz w tej całej akcji było to,że przy walce z 3a- 

cjanem pozostał mój letni płaszcz a w kieszeni był adres do ciebie do 

Letnina i była tam 1/4  część piocsątki okrągłej z napisem -Tajna Orga 

nizacja- Taką relację przekazał mi Zenem Czeiwionka i dooiero teraz 

zrozumiałem powód mojego aresztowania.

Rewizja w domu u ojca
es 3: ar sk :=e f? rr m sc ss as. m sr =t« sr. ss as m  ss es

w kilkanaście dni później w domu mojego ojca nastąpiła gimntewna rewi 

zja,szukali rsyna Ludwika, pytał i się cjoa gdzie on przebywa-ojczec im 

pokazał list który pisałem z Letnina,że on tam wyjechał na roboty i 

od tego ezasu nic więcej o nim nie wie.List ten zabrałi,szukałi zdję

cia przewracali wszystkie szuflady,lecz niczego nie znaleźli.Komenda 

nt posterunku folicji w Strzepczu Wegner powiedział ojcu,że jeżeli 

wasz syn Ludwik sam dobrowolnie się zgłosi na posterunek to my mu źad 

nej krz;ywdy nie zrobimy i odeszli.

Budowa bunkra "Jutrzenka”
a s ; s . 3 s u B a a s a a a s a s s a a & a & : s a s

Po udanej ucziećce z Niemiec ulokowałem się w zabudowaniach Stefana 

Kankiego w Zemblerie .Od tego czasu skończyła się gra w ciuciubabkę 

zostałem spalony i już nie było innej drogi jak wejść do podziemia i 

z bronip w r?ku stawić esoło wrogowi,albo życie,albo śmierć.Na szopio 

już istniał bunkior drugi był pod stodołą,lecz to było wszystko mało. 

w prywatnym lesio Stefana Kanki napotkaliśmy na gniazdo lisów .Posiada 

ły ono głębokie kanały które rozetodziły się w różne kierunki .Wykopa

liśmy dość duży kanał szerokości 2 mtr i długości 8 mtr. przy małym 

odpoczynku z pod nóg wyprasł lis który zdołał nam uciec .Dopiero teraz 

zaczęliśmy planować,te w tym właśnie miejscu postawimy bunkier.
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Ęyła to jesiei 1942r.Do pracy przy budowie tego bunkru byli zatrudnię* 

n i : Ludv;ik Miotk,Stefan Kanka,Jan Kanka^enon Czerwionka,Franciszek 

Ful arczyk,Walerian WierciAskitStanisław Kurkowski.Jedni ścinali drzewc 

dłużycę,którą zaraz przycinano jedni rozszerzali wykop a następnie byA 

w środku stawiano już gotowe przygotowane drzewo .Praca postawienie i 

zamaskowanie trwało tylko jeden dzie.i i to w niedzielę,gdy nikt** po le 

sie nie cbodsił.Ten bunkier nazwano ^Jytrzenka^atomiast prace wyko ram 

czpniowe trwały dłuższy czas .Bunkier posiadał rozmiary 8 X 4 X wys.2.2 

Z mieszkania Kankiego pociągnięto linię telefoniczną , druga łączyła 

punkt obserwacyjny .Z punktu obserwacyjnego było widać wejście do bun

kru ,oraz teren wokół bunkru na dobre 100 mtr.Jeżeli któż chciał dostać 

się do bunkru to obserwator dostał wiadomość a ten z kolei informował 

dowódc? bunkru czy w pobliżu nikt obcy się nie kręci i na podany sygnał 

nał i umówiony znak mogła być klapa wejściowa wywindowana w górę,% bun 

krze tym była pomp£ głębinowa był też skanalizowany do rowu .W pobliżu 

' bunkru było jezioro Zemblewo,które było prawie całe porośnięte gęstym 

sitowiom i wysoka trzciną.Ma tych trzęsowiskacb postawiliśmy sobie cóż 

w rodzaju tratew i tam było najodpowiedniejsze miejsce przebywania T>od  
czas dnia na wolnym powietrzu,dojście do tej tratwy było na palach wtrt 

położone żerdzie .W pobliskim lasie postawiono jeszcze dwa bunkry.w pod 

wórzu u gospodarza była przybudówka w której stał parnik i tam też by

ło miejsce dla wartownika,który na odległość 150 mtr.widział kto się 

zbliża .1 wypadku zbliżFnia się obcej osoby wartownik telefonicznie 

powiadamiał nikt nie wychodził na podwórze a wartownik też się skrył. 

Szczekanie i ujadanie psów alarmowały gospodarza i wtedy stary Kanka 

wychodził na spotkanie przybysza,z naszej strony mieliśmy dosyć czasu 

na obs rwację i rozpoznanie,czy to nasz partyzant czy obca o s o b a . w  
ogrodzie stał wiatrak którego postawiliśmy a który służył do ładowania

akumulatorów,gdy wiatrów nie było mieliśmy silnik spalinowy i dynamo 

a więc z oświetleniem nie było kłopotów.
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J '•r.łeni• 1944 r w .1 jdnt; ?=i<- dziel? w - ^r.i1’ w p-odzi:\Oc' . o- i^dzy 19-

? i ^ .  ;0 • lesia po.j-*v«i ‘“o : l<» dwóc’ mę7czy:;ri,którr .7 penet "owali po Tn* 

si' Karkieęo i \ okclicY,' międzyczasie ot::^vni3V srr v.ii4domo£< od łtc2 

nik° zwaby z ?* ‘nilowa, *v r. szosi 3tej* <‘w- 6 co' o".7 3 w nici se •-« 

stapowcy ,0btr z .ir^rż. * v‘>'S lano Jo bunkra Jątrz r> • by nikt  nie wychodzi? 

n* powierzchni?,b *c-j -z „ 'ocowh.; ••źnr̂  z choi -Vi ,która była Tocro p^z 

r oco- ‘ina. ?<:c?v ai ci ' 3 1  ko zyki ua -r*: b~r l«cz grzyby icb nieintr-r 

sowotły, bowiem -«!'.o<’o= <vi :-?rki próbowali wyrwać i«k też T-rzaki jałowcowe 

T-dyby ai ta ?. i'-;' »:;c o t •••'•-': ?-ar,!oc’ z ■• --s?’oo'”o ;rj  to bylibyśmy

ich rozbroili -i po rozpoznaniu aap-3*. • uo byliby v».vtcc czsni ,.lak sie oóżn* 

ni 'J 1o’ i -Iziolidrr-r si ? J den z tvo> "•'^.r-zr' był • sta*-owiec T-aszubo- 

wsvi zes !:••.: .roi-,-.o z u W  J ': : r : -<ć lo sa." .z'-. 1j ,ob ij cy ' 1 byli v* vbrs 

ubrani ach cywilnych , był też •■ i dziady vvo y/ei jebi-i ..

'o ko o a wojny â.i-?r ?, tycv bunkrów nie został r.iemcow zdradzony 

tyl>o oil^tf»go,io v.:'z'?c’ przestrzegali tejonnic^ i dysoyrlinv partyzan 

ckiej, 3yec.'rplirrr rone: ir-ac-yin „• j . -;iefctńez  ̂ i-*tvz-»aci zostali aror,zto®'"’* 

wani • r?,wi- *y?stapo,J- cz iii o r. ^st»-piiH f •*. * zdrnd.'*.

i-lor :*• l^/io r# pa>,oł ‘‘-*bol if *f w o r 0”"? do J^st-^ •—

ni p© l*ro> któr ”• dniu i na -> p i ^ i i e n i k B  19359 -T’ zakopałeś w 1m 1« # 

T>o t-.\i akc;>i *1 .icasył nwoicb znajomych rybaków z zupowa,' tórzy wypoży

czyli ? łódki rvbacki« .z nami i ^ckał Joion rrbak s z naszej strony mfcis 

lędzy i ' : , iwła Hebla,Ja berłem i

Gzt^recł, który et ±>ł ł- sr - b:l =r'.z-ii ; io r.a- 9 osób tak z-? w 

’• tżd'-,j lódcc b:, i:o 00 tr :.y oro y.wódkami r '"{ c1 tli^wy t- r.i >dziolę jesz- 

cz ' K-łc oi- Tir o . ":c» br:-. o:u o ' Ki znic-a^i b/O \ f*nr o {%icie .blf pozoru na 

łodziach r*ii.:liiV y i>cy ci -ci r y b a c k i e , ■:!!?! 'cjec? ^liś-y blisko teęo 

miejsca,-.'-dzie bi >n '.«> zakopana.«'di ala^.i?u: i,y ko Jor'no n*i-,*isoe ordzie

by y jłożcr.f; f.r-y kâ .-*r nit- a pod ni:ni plik clrtek ; ś wieckich o kapitu 

Tact*li by i>l r *>c d.-Ui. ro o5kop*>1 :?.<%•;/ r.ocz* ~ v '..c<t>.t>r.o ,i do worków

i pr/.on.lo?ieno do " ‘~v bv *o tan- trzy sk-^fnki . ^-riiudcJf ,były lorno

zardzewiałe '"‘I *- ar-micja by-;9 Jaszcze o T  iw-.
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Było tam 12 sztuk karabiny kbk,były dobrze nawatelinowane i zawinięte 

w szmaty to wszystko wymagało gruntowego oczyszczenia i na to nie mi** 

liśmy czasu .Karabiny włożyliśmy do worków,które mieliśmy ze sobą zab»» 

brane to samo zrobiliśmy z amunucjąfskrzynki były pordzewiałe i te zo 

stawiliśmy,naboi było około 2.000 sztuk,które trzeba było później 

wysuszyć i przerobie .Przenieśliśmy to wszystko do łódek i skryto pod 

sieciu rybacką.Zatoka pucka była spokojnafe a lekki wiatr z północy 

pędził nas w kierunku do r*zueewa.%liśmy Już w pobliżu Rzucewa i tu 

nagle od portu z Pucka wyjechała niemiecka łódź patrolowa,zbliżyli a da 

się do nas ,widząc jak rozciągaliśmy sieci rybackie do nas nie podje

chali zrobili zwrot i oddalili się w kierunku do Gdyni.Paweł Hebel z 

tym rybakiem Już mieli upatrzone miejsce w którym dobijemy do brzegu 

a r>o przybyciu razem z siecią na brzeg wyniesiono broA i amunicję.^o 

rozejrzeniu się czy czasem niema w pobliżu Iiemców którzy patrolowali 

brzegi morza a po stwierdzeniu,że nikogo niema bro \ w workach przenie

siono w głęb lasu nadmorskiego*gdzie Ja ukryto.Ja z Janem Kank wróci 

liśmy łódkami do :izucewa z kąd ten rybak na jednej łódce zawiózł nas 

do Pucka,wróciliśmy do Zemblewa pociągiem do Rejly-" e jherowa i mając 

swóje rowery u Karaibskiego rowerami spokojnie dojechaliśmy do domu. 

Spotykajrc się później z Pawłem Heblem powiedział mi,że po tej akcji 

podszedł do jednej wioski do swojego kolegi,który przewiózł tą broa 

i amunicję jednej grupy partyzanckiej w pomiecie puckim.

(Odpis) A oto treść zrzucanych ulotek przez Niemców na Helu w 1939r
stssrsssssssssserssss: 3  = 2 3 == acsesssssssssaB ssssssssaasaasssaaaassssssassasssssa i

Bo polskiej załogi na Helu
SSS3S£SS=SS=SSSS53SS=S=SSSS=a

Oksywska Kępa jest z dniem 1 9 .9 .br.popołudniu w rękach niemieckich. 

Załoga prócz rannych i zabitych znajduje sie w niewoli.

Polsce samej jest rmia polska rozbita,zniszczona wzgl .w niewoli. 

Rad sami Bzura wzięto 170.000 żółnierzy do niewoli.Niemieckie siły 

zbrojne stoją koło Lwowa,Brześcia i Białegostoku oraz łączą się z s i 

łami zbrojnymi ?osJi,które w dniu 1 7 .9 . przekroczyły granice Polski 

od Dżwiny aź do Dniestru, arszawa jest otoczona, rzedmieścia97
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? \rszawy są obsadzone przez niemieckie siły zbrojne .w arszawa stoi iprnBB 

przed bliskim upadkiem .Prezydent Mościcki ars z ałek Śmigły Rydz or^z 

rz^d polski zbiegł do Rumunii i został intereniowany. ' obec tego dal

szy opór wszelkich gniazd jest zbyteczny .,r zywamy as do zaniechania 

niepotrzebnego rozlewu krwi i poddania się półwyspu Helu. ! " ywieście 

białą chorągiew !. Żaden człowiek waszego poddania w tych warunkach nie 

nazwie tchórzostwem .Jak dzielne oddziały na Oksywskiej Kępie,tak i za

łoga na Helu ma przysługujące każdemu żółnierzowi traktowanie zapewnie 

ne .Opowiada się am,że Niemcy polskich je.ców żla traktują i rozstrze- 

liwujt-.To kłamstwem tych,którzy ehe*; was nakłonić do dalszego bezcelo

wego oporuszyscy je Łcy wojenni, jak na dzielnych przeciwników przysts

io,będu przyzwoicie i ludzko traktowani.0 ile nie wywiesicie białej 

chorągwi i nie poddacie się,poniesiecie tego skutki Powtarzamy; FrzyJ.- 

ccie do nas ! Pomyślcie o swoich rodzinach, swoich,żonaci i dzieciach. 

Los spoczywa w waszyc> rękach.(skośna ieczetka przez ulotkę)

Z dniem 27.września br.została yarszawa zdobyta.

T z y  następnym spotkaniu się z Snodi Józefem ftnbkiem ps ."Lech” otrzyma

łem podziękowanie za zorganizowanie zdobycia kilkanaście sztuk broni 

która była dla organizacji bardzo cenna. JJq }/V02j? cJlui/ - ^

Akcja likwidacji SS.Kurt Hagemana z Gdyni
aBsssaBaasasaBasasssBatssaaassasa^ćsssassasc

W dniu 15 lutego 1945 r.w godzinach wieczornych do zabudowa\ -tefana 

Kankiego w Zemblewie przybyliIPaweł Hebel ps ."Zagłoba", Józef i^rewa ps. 

"Gryf" i Stefan Paczoszka" ps."So3na" przyjechali do mnie by mogli się 

przenocować w bunkrze "Jutrzenka" po udanej akcji.Józef Trewa pokazał 

kopertę i powiedział oto to było naszym dziełem zdobycia tej ważnej 

koperty i w nim znajdujący list ,a  w wyniku tej akcji zginął jeden hit- 

1 rowski gestapowiec z udyni .Następnie ppd^iedział rnie całą akcję jak 

ona przebiegała.Józef "rewa był komendantem Kontr- ywiadu przy Radzie 

i Komendy Naczelnej.Dambek ps."Lech" przysłał do Drewy łaczniczkę^kur- 

jerkę/ która występowała pod ps."Błyskawica” z poleceniem by obs-rwo- 

*ać  itjczniczką " a , * ia",który w tym cziasie był komendantem naezeln™ .
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W dniu 15.11.1945 ro godzinie 10.00 tej przed południem ze stacji Ko

ścierzyna odjeżdża pociąg osobowy do Gdyni i tym poci^iem fmgmdmiiłammTr 

ma jechać ta podejrzana ib.czniczka,któr? należy obserwow3< , dokąd poje- 

dzie i z kim będzie się spotykała.To też na dworcu w Kościerzynie"Bły

skawica" pokazała Drewie podejrzaną osobę.Drewa miał ze sobą Pawła He

bla i Stefana paczoszkę.Z Kościerzyny do Gdyni pojechali w tym samym 

wagonie w którym siedziała ł;czniczka i w tym dniu miała włosy skoloro 

wane na blond. Idyni weszła do poczekalni i usiadła przy stoliku.Dre- 

wa#Hebel i Paczoszka zajęli przy różnych stolikach tak by mogli je ob

serwować z trzech stron.Po pewnym cziasie do jej stolika przysiadł się 

gestapowiec SS Kurt Fageman z Gdyni,który był zhanay w gestapo na Ka** 

miernej Górze.Po krótkiej rozmowie z nim blondynka z torebki wyjęła 

kopertę i wręczyła ja gestapowcowi,który tą kopertę włożył do kieszeni 

pod marynarką.blondynka pożegnała się i odeszła.Józef Drewa mówi dalej 

że postanowił uchwycie dowód rzeczowy w postaci wręczonego listu gests 

rowcowi .Postanowił pójść za nim .Gestapowiec podchodzi do kasy bileto

wej i zażądał bitetu do stacji Wejherowo .Za jego plecami stał Józef 

Drewa i zakupił trzy bitety do Wejherowa.partyzanoi weszli do tego sa

mego przedziału w wagonie w którym ulokował się gestapowiec.Od stacji 

fteda w tym przediale pozostało tylko trzech partyzantów i gestapowiec 

^Pomiędzy Redą a Wejherowem w pewnym odcinku las przylega do samych to

rów kolejowych,więc na tym odcinku zaplanowano wykonanie akcji.

Na korytarzu przy chamulcu stanął aczoszka,paweł Hebel podszedł do 

gestapowca z bronią w ręku i zażądał wydania listu który otrzymał na 

dworcu kolejowym w Gdyni od kobiety .Gest aT owiec zerwał się chciał vry$m 

jąć pistolet,partyzant nie dał się zaskoczyć i celnym strzałem dostał 

w pierś osuwając się na ławkę.Drewa odebrał nu kopertę,zabrał mu broi 

a Paczoszka pociągnął za hamulec.Partyzanci 00 tej akcji uciekli do la 

su.Niemcy od razu nie zorientowali się w sytuacji,zauważyli,że któż 

ucieka do lasu zaczęli strzelać z innych wagonów.Pociągiem widocznie 

jechali oficerowie ' -rmachtu wi^zi>c uciekających to tet strzelali.
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Akcja udała się a ta oto koperta zostanie przekazana "Lechowi” Dnia 
■tli a

następnego ta cafca trójka w godzinach rannych wymaszerowała do Komen

dy Naczelnej .

^Pod koniec lutego 19^5 r.nastąłiło ponowne spotkanie z Komendt Naczel

ni i tym razem zost »łem wezwany stawie sie w Bąckiej Fucie w zabudowa, 

nacł Bulczaka.Ra tym spotkaniu byli; Józef Damhak ps ,”I,ech” inż.Grze

gorz ojewski ps ."Fermim” ,Augustyn ” estphal ps . " c h o ’V *  arian Jankowsk: 

ps."Hzarak",Juljusz Koszałka ps ."Jeremi",^ładysła^ Ostrowski, Bigus T?u 

dolf ps ."Zbyszko" ro jski ps ."L is” i inni .Lech podał do v;j adomości, że 

\J z dniem 17 .lutego 19^5 r.ze stanowiska komendmta naczelnego został 

zdjąty Gierszewski ps."Ryś" a na jego miejsce powołano inż .Grzegorza 

ojewskiego którego wszystkim przedstawił.Tym razem przekazałem Lecho* 

i kilka podrobionych pieczptek niemieckich a na nowr produkcję otrzy* 

małem wzory .Jakie były narady Komendy Naczelnej mnie nie interesowały 

i odeszłem.

Zdobywanie broni
S8SSSSBSSSSS3SS3S

Na wrogu zdobyć bro^ i ze zdobyty bronią walczyć z wrogiem? takie był< 

hasło dla wszystkich polaków i dla partyzantów "Gryfa Pomorskiego” 

■'spólnie z sierż.Cpor,s ,org)Kami jskim i z por.Cs.org') Pawłem Heblem 

założyliśmy punkt wyjściowy na zdobycfc broni z transnortów wojskowych 

które Niemcy kierowali na front wschodni na trasie kolejowej Słupsk- 

Lębork,We jherowo,Gdynia do Królewca była Rumia Zagórze .w fiumii na u] 

\brahama mieszkał T’ ładysław Deyk ps"Kraków" który zwerbował na człon

ków Gfyfa zawiadowcę stacji Wiktora Formelę,oraz kilkunastu kolejarzy, 

\jW poblizkim lesie koło Rumii postawiono bunkier partyzancki,który słu

żył na magaz7/nowanie broni i amunicji,oraz dla partyzantów ."'iktor Fcr- 

mela jako zawiadowca stacji był zobowiązany co jakiś czas wysyłać swe 

ich kolejarzy do Lęborka celem jako kierownicy pociegu przejęcia tran

sportu wojskowego z wojskiem i przewiezienia go do Braniewa, a może i 

dalej.Formęla postarał się dla naszych udziałowców w tej akcji o dowoś 

dy pracy że jesteśmy pracownikami taritej przy kole ji  .Kierownik pociągu 

miał zawsze do swojej dyspozycji jeden przedział z którego i my korzy-100
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stalićmy,jako miejsce służbowe .Do Lęborka na umówion godzinę stawiło 

się dwóch do trzech partyzantów .Kierownik poci«gu po przejęciu transwe 

portu i przed odjazdem zabrał nas niby rzekomych pracowników kolejowy 

wych do swojego przydziału .Kierownik przeszedł się po

wagonach celem zorientowania się w sytuacji,gdyż było wiadomem,że żół- 

nierze Jad cy na front wschodni byli pijani Jak bomby leżeli na podło

gach spali i chrapali,bro » mieli zawieszana na hakach,stała przy sanpt 

mych drzwiach a skrzynki z amunicją przeważnie stały na korytarzach. 

Następnie partyzanci w ubraniach roboczych i płaszczach kolejarskich 

przechodzili korytarzami wagonów zabieraj c stojące lub wiszącą bro i 

chowając ją pod płaszcz,którą magazynowało się w klozecie zamykanym n« 

klucz.Broi i zdobyta amunicja została wyrzucona przez okienko z kloze

tu w miejscach umówionych,padzie druga kolumna partyzantów przechodziła 

wzdłuż torów kolejowych zbierając wyrzucom zdobycz.Te akcje odbywały 

się tylko porami nocnymi a sygnałami wyrzucenia i zakończenia były 

lamki kieszonkowe z czerwonymi światłami .Transporty wojskowa zatrzymam* 

wały się tylko na stacjach w : jherowie , Gdyni i Gdń'isku.Po wyjściu z 

pociągu w Wejherowie wracaliśmy pieszo wzdłuż toró«r kolejowych aż do 

spotkania się z p;rupt. zbieraczy sprawdzając czy aby wszystko zostało 

odnalezione, wypadku jakiegoś braku kilku pozostało do świtu i wczes-

I '"t*
nym rankiem powtórzyli poszukiwanie .r połowie 194-5 jeden partyzant 

dokonał takiej akcji w dzie^,został zauważony i na stacji w Gościcinie 

na peronie był zastrzelony przez wojsko .Od tego to czasu w transpontoam: 

tach wojskowych z wojskiem postawiono straż w każdym wagonie stał stra 

żnik nawet kierownikom™ poci&gu niebyło wolno przechodzić po wagonach 

to też nasze akcje się zakończyły.M e  było nic wspanialszego jak odefer 

brae żółnierzowi,ktolii33im̂ amltta4miaam£iiianib bro i,który jechał na front z 

gołymi rękami.

\j W lipcu 194 > r przebywałem w Kamiennicy Królewskie,gdzie przez 

dwa tygodnie wykonywałem różne pieczątki .W zabudowaniach Jana Kwidzi'- 

skiego był zbudowany bunkier po przez szerokość szopy o szerości 2mtr 

!ejście do bunkru było z góry gdzie był szpichlerz,na szpichlerzu w101
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szczytach były okienka przy których mogłem swoje prace dobrze wykony

wać.” bunkrze stała maszyny do szycia na której krawiec szył polskie 

mundury wojskowe i opaski biało-czerwone .Tam też Bianka redagował ga

zetkę pod ziemną" Gryf Komorski" i pisał na maszynie, tam też Bigusowie 

tymczasowo ustawili biura Komend powiatowych kartuzki i wej^erowski.

To wybudowaniu bunkru w Buckiej Hucie Bianga z drukarnią przeprowadzi! 

do B ckiej Huty,

W pierwszej połowie lipca do Kamiennicy Królewskiej zjechała się 

Rada Naczelna "Gryfa Pomorskiego" odbyło się spotkanie z przedstawicie 

lami organizacji Pługa i ■ iecza.Z ramienia Pługa i T iecza byli! "Pęk 

Małecki" i ps ."Kruk" z ramienia Gryfa byli na tym spotkaniu Iii Józef 

Dambek,Augustyn Vestphal i było jeszcze kilku locz tych nazwisk nie pa 

pamiętam. Judolf Bigus ze swoim oddziałem ubezpieczał teren i ani ja 

ani iidolf Bigus na tej naradzie nie braliśmy udziału .Podczas przerwy 

w obradach na powórze wyszedł przedstawiciel Pługa i ^iecza ps."Truk" 

który podczas ze inns w rozmowie pokazał mi gazetkę to była prasa Pług* 

i Miecza i kazał mnie przeczytać treść o ile sobie przypominam to byłe 

druga strona gdzie dużymi literami było pisane o treści następującej;

Bjednoczone Organizacje Pługa i Biecza zlewają się w jedną całość z
i ' • ’ • < * ■ •

Tajną Organizacją Wojskową Gryfem Pomorskim. Ja na to zapytałem się o 

ile mnie jest wiadomem to dzisiejsza narada jest w sprawie połeczenia 

się Gryfu z Wami a wy już piszecie w waszych biuletynach że to już na

s t ą p i ł o  .Na to otrzymałem odpowiedź mówił Kruk,że my tak jak Goebels 

propagandą SSft^Pii^^sukcesy .Po zako czeniu Lech z Westphalem przyszli 

do mnie na szpichrz,chcieli zobaczyć jak ja ręcznie wykonuję te -^iscza 

t k i .  mojej obecności nastąpiła rozmowa Yestpbal proponował Lechowi 

wstrzymać się od podpisania współpracy z Płdgiem i Bieczem,że taka de

cyzja powinna być poparta większą iloście członków Rady naczelnej .Lech 

wypowiedział się,że niema mowy byśmy się całkiem mieli podporządkować

nieznanej nam dokładnie or-anizacji,że cóż tu nie gra,*e Pług i Viecz

i
cóż kombinują i to na wieksz; rkalę.Jak się dowiedziałem to orady jesz
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cze się nie zakończyły że gospodyni szykuje objad. kolcowej fazie 

rozmów Westphal powiedział,że po objedzie zaproponuje przedstawićie- 

lom Płtkga i Miecza by pozostawili wszystkie druki do podpisania a my 

po przedłożeniu ich większemu składu Rady Naczelnej albo zaakceptuje* 

my na podstwaie uchwały Rady Naczelnej albo nie i na to wyraził zgodę 

Lech.że tak to trzeba będzie zrobić, i odeszli.Lech wyjechał dnia na

stępnego, spotkałem go na podwórzu,żegnając się powiedział mi tylko ty 

tyle,że narazie nic z podpisania nie wyszło.

Po paru tygodniach spotkałem Mariana Jankowskiego ps."Szarak” 

który powiedział mi że w bunkrze Mojuszewska Huta odbyło się spotka

nie z Augustynem Tregerem ps ."Sęk Małecki z Lechem i ”7estphalem 

Jankowski przeprowadzał Tregera przez las do dworca kolejowego i wów

czas Treger żalił się że pertraktacje nie doszły do skutku,zostały ze 

rwane,że Rada Naczelna sprzeciwił# się oddając blankiety bez podpisu. 

To jest relacja Jankowskiego.Poza tym wszystkie rozkazy z komendy na

czelnej przychodziły do mnie a ja z koleii robiłem odbitki na powiela 

czu i to wychodziło na poszczególne powiaty,lecz nigdy, nie pamiętam

by były wydalane jakież rozkazy,czy odezwy,czy też inne pisma które 

dotyczyłyby o połączeniu się z Pługiem i Mieczem względnie o jakiejż 

współpracy z tą organizacją.Lech zapro onował mnie bym razem z Janem 

Biangą obsługiwali radiostację nadawczo-odbiorczą,która znajdowała 

w Kamiennicy Królewskiej, lecz byłft ona niekompletna,były potrzebne 

jakie drobne części.

dniu 1 września 194>r.zostałem wezwany do Kamiennicy królewskiej 

do Lecha.Po przybyciu zastałem Lecha i Wpstphala.Tech miał rnało cza

su więc z miejscarozpoczął mówić o przywiezieniu z Gdyni części do 

radiostacji nadawczo-odbiorczej.Lech miał na uwadze moją odwagę i 

spryt,dlatego wybrał mnie do tej akcji.Rozkaz brzmiał; kolego Pióro 

pojedziecie do Gdyni na ul .Świętoja teką pod nr.lecz już nr dzisiaj 

nie pamiętam ale to był ostatni mały domek po prawej stronie.
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tam mieszka inż .nazwiska też nie pamiętam,pracował w stoczni Marynar

ki Wojennej przy zakładaniu radiostacji nad.awczo-odbioceaych' oo wej

ściu do jego mieszkania należy powiedzieć -pozdrowienie od kolegi z m 

miejscowości,leśna dziura,odpowiedz powinna brzmieć dziękuję#morska 

fala.Lech niezależnie od tego dał mi karteczkę,którtr miałem wręczyć 

temu p .in ż . W dniu 3 września 194 r.udałem się do Gdyni pod wskazany 

adres .P.inż.zastałem w domu,podane hasło i odzew dobrze się zgadzało, 

podałem mu karteczkę od Lecha,poczym udaliśmy się do szopki która sta 

ła w podwórzu .Paczka była już przygotowana,podał mi schemat połączeń 

by radiostacja mogła działać,do paczki włożył materjał wybuchowy z lo 

ntem na zewnątrz.Do tego dodał mi buteleczkę w której był jakiż płyn 

łatwozapalny nawet gdyby był silny wiatr to nie jest w stanie zagasić 

dał mi też laseczkę na ko^cu której była zapalniczka,wystarczyło stu

knąć o ziemię i sama się zapala,gdy się zapali trzeba natychmiast na 

kilka metrów odstąpić i położyć się na ziemię gdyż za chwilę nastąpi 

jeden wybuch a od lontu nastąpi drugi potężny wybuch,to też trzeba 

odskoczyć conajmniej parę metrów w bok,}. położyć się.  razie aresztc* 

wania należy rzucić tą butelkę na ziemię by się stłukła na to rzucić 

paczkę z tym krótkim lontem stuknąć kijem o ziemię to wszystko zaczni- 

się palić i trzeba odskoczyć i na ziemię paść.p© wybuchu nastppi cał

kowite zniszczenie zawartości w paczee i powstanie wielka zasłona dym 

na to jest jedyna droga wyjścia bioruc ucieczkę względnie jest czas 

wybric stanowisko obronne i stoczyć walkę, ychodzac w drogę powrotna 

zmieniłem kierunek do linii kolejowej a następnie do głównego dworca 

v w Gdyni .W drodze powrotnej miałem wstąpić do Kami «skiego,którv .iesziu 

kał w Wejherowie pod lasem w domku jedno czy dwurodzinnym .Kami iski oh 

darzył mnie dwoma pistoletami parubelum 9 mm z 4-ema Magazynkami nabo

ii,to  miało byc dla Lecha.Dom Kami iskiego był pod obs^rwacją.Kamiiski 

w 1944 r został przez gestapo aresztowany i zamordowany w Gestapo Gda 

Ask. o wyjściu na ulicę od Kani jskiego w odległości około 100 mtr sita 3 

stał żandarm z rowerem i zaczął za mn; kroczyć .Skręciłem w jedną uli« e 

ce następnie w dtogr- a ot stale za mnąfzauważyłem,że chce mnie złapać^,104



przez dziurę w płocie przeszedłem podwórze młyna Cyrklafa,wydosta|em 

się na ul .Gda.sk ą.Liczy vem, że szkopa zagubiłem i mnie nie będzie ata

kował .Po wyjściu na rynek żandarm z lewej strony też wjeżdża na rynek 

rowerem.',7 dniu tym ludzie szli do kościoła farnego,który stoi tuż przj 

samym rynku.'ięc aby zmylić szkopowi kierunek mojej drogi skręciłem do 

kościoła.Byłem już blizko i obejrzałem się do tyłu,zauważyłem jak żan

darm wymachiwał do mnie ręką na znak bym się zatrzymał.Teraz doniero 

zauważyłem grożące mnie niebezpiecze stwo,co teraz robić, kieszeniach 

mam jeden mój pistolet, oraz dwa od Kami'iskiego,mam naboje,mem paczkę 

której Niemcy nie mogi dostać w swoje ręce.pozostało tylko to,że trzbe 

Niemca wyprowadzić w pole i nawiać .Po wejściu do kościoła stanąłem za

raz za pierwszymi drzwiamigłównego wejścia.żandarm postawił swój nowy 

rower opierając go o drzewo które stało niedaleko przy kościele i szyfc 

ko wleciał do kościoła,ja lekko przytrzymałem drzwi aż żandarm wejdzie 

przez drugie drzwi do wnętrza kościoła,gdzie byłe pełno ludzi i ten 

moment wykorzystałem skoczyłem na dwór złapałem nowiutki rower żafldar- 

ma po przejechaniu ok.30 mtr skręciłem w ul .Kościuszki pofruwałem w 1ei 

kierunku do torów kolejowych i ścieżką wzdłuż torów dojechałem do miej 

scowości Gościcino.Od Gościcina wjechałem na szosę,która prowadziła do 

Luzina przez skrzyżowanie szos Lębork-"'e jherowo ,Tuzino-Puck .%łem puroa 

przed skrzyżowaniem około 100-150 mtr .zauważyłem, że na samym skrzyżo

waniu stoi patrol w czarnych mundurach a więc to było gestapo i spraw

dzali furmankę konną.Ja natomiast to zauważyłem skręciłem w lewn stro

nę wjec>ałem na ścieżkę,którf, mogłem ominąć skrzyżowanie.Niemcy to za

uważyli i szybko lecieli szosą by ze mną aa» mogliSpotkać .Pomiędzy 

ścieżka a szosą był mały pagórek i ja wtedy zrobiłem w tył zwrot i po

jechałem z powrotem na szosę w kierunku Goscicino. <yłem już może o je- 

den kim,od miejsca wjazdu na szosę słyszałem jak Fiemcy zapuszczali 

ukryty samochód w lesie,widocznie będzie pościg za mne.?1' pobliżu szosy 

był młody gęsty las sosnowy,wziąłem na plecy rower cofając si? dotarffcnł

łem do brzegu la su .1' dniu tym spadło trochę deszczu cofając* si? zmyli 

łem meje ślady.
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Rower ulokowałem w gąszczach a ja zająłem stanowisko do obrony i zaat< 

takowania w wypadku,gdyby Niemcy byli szli w kierunku do lasu raojemi 

śladami .Po jakimś cziasie słychać było jak samochód ruszył,zatrzymałi 

się przy jednej drodze tam nie było żadnego ślady przyjechali do dru

giej drogi gdzie był mój ślid,popatrzyłi i słychać było rozmowę,że to 

też nie jest ślad,bez roweru i ślśd jes z kierunku od lasu,więc poje

chali dale j .Na przestrzeni ok.2klm.w kierunku do Gościcina były zabud( 

owania gospodarstwa rolnego i tam wpadli szukając o^oby która jechała 

na rowerze.Już zapadł zmrok mgła powodowała niewidoczność na dalszą 

odległość^ iedziałem że w wsi Kambowo znajduje się komenda komendy kbh 

wsi,więc skierowałem się w kierudku do Kambowa.Po drodze wpadłem w 

trzęsowiska i bagna,było już ciemno .Do Kambowa dotarłem o godż 23 .0 0 . 

U komendanta wsi zatrzymałem się przez trzy dni .Przez te dnie na dro

gach i skrzyżowaniach były patrole,które kontrolowały wszystkich i wm: 

wszystkie pojazdy z rowerami włącznie.W trzecim dniu nadeszła wiadomo 

ic,że kontrole zostały odwołane .W dniu 7 września lQ43r .wczesnym ran

kiem syn gospodarza wziął rower i po przez pola drogami okrężnymi prz« 

prowadził go poza miejscowość Luzino i na cmentarzu miał poszekać aa 

mnie.Gospodarz zap^ztgnął konie do woza,na wóz wstawił dwie b a Lki z 

mlekiem a do trzeciej włożono części do radiostacji pistolety i magaz; 

ynki z amunicja podbiliśmy pod skrzynię woza.Na siebie włożyłem długi 

kitel,na głowę założyłem dużą chustę,obok mnie na wozie usiadła tećwjii 

ciowa gospodarza,w rękach trzymał i śuy książeczki do naboże istw* i ró

żaniec .Gospodarz przez cały czas jechał dobrze,aż za torami kolejowym: 

w Luzinie został zatrzymany przez/żandarma/ policjanta z Luzina.Pyta 

się gospodarza a dokąd wy jedziecie,gospodarz odpowiada,że do mleczar 

ni z mlekiem,popatrzył na konwie z mlekiem,następnie podniósł słomę 

która leżała na wozie,lecz tam niczego nie było,pyta się a co to są 

za kobiety a dok; d te wieziecie,gospodarz odpowiada,że jedna jest mo

ja żona a druga teściowa po drodze wiozę ich do kościoła.Policjant 

machn?ł ręką i kazał pojechać dalej.Najpierw do mleczarni a następnie
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na cmentarz który znajdował się już poza wsią Luzino.Po przebraniu sie 

i zabraniu wszystkich swoich rzsczy podziękowałem gospodarzowi był za

dowolony z przeprowadzki .Z miejscowości '-yszecino kierunku do ^trze- 

pcza jest bardzo spadzista góra którp przebiega szosa,jadac z góiy w 

połowie jej stanęło dwóch policjantów,zaczęli machać rękami na znak by 

się zatrzymać. Widziałem znowu zagracające niebezpiecze stwo,zatrzynać 

się i wydać walkę Niemcom,albo też pojchać dalej^poddać się dobrowol

nie .Wybrałem znowu inny rodzaj by Niemców zapędzie w kozi róg .Postano

wiłem roweru nie chamować,jechałem z szalona szybkością i z daleka 

krzyczałem mój rower nie hamuje jest zapsuty,a gdy już byłem bardzo 

blizko Ni-mcy miamna boki odskoczyli ja im podziękowałem słowami Feil- 

Hitler i pofrunąłem jak polny ptaszek w powietrzu ,Ttyłem już na samym 

dole tej góry obejrzałem się i widziałem jak tych dwóch policjantów 

stało w tym samym miejscu,widocznie żałowali#że przepuścili mnift.Jedr>B 

z nich to był komendant posterunku policji ze Strzepcza i jerro zastęp

ca,którzy kilkakrotnie byli u mojego ojca szukając m n ie .^  bunkru Ju

trzenka zajechałem już bez przeszkód a dnia następnego lasami przepra

wiłem się do Kamiennicy Królewskiej przekazując paczkę na ręce Augusty 

na ' estphala.

toczona walka w dniu 17 września 1943>r.w lesie Kamienna G-^ra.
snasasssasssassssBssssaatBBssssaassaaiaiseassassssassssiassMBssssasasssa

W Kamiennej Górze r>ow . "e jherowo w zabudowaniach dzierżawionego gospo

darstwa rolnego przez Józefa ro .skiego ps ."T isM pod sałym budynkiem 

mieszkalnym znajdował się bunkier partyzancki w którym normalnie mogło 

pomieścić sie 40-50 osób.Żelazny piecyk tam postawiony był podłączony 

komina budynku.zabudowania gospodarskie przylegały do lasów mirachow

skich .W -oobliakim rowie gęsto zalesiono krzakami oflbywavy się szkole

nia wojskowe ̂ tafeóina Tam też pobudowano drupi bunkier partvzancki .Kto ni 

nie miał miejsca na przenocowanie wznlednie był spalony bunkrv te sta

nowiły koszary wojskowe .Dowódcą ic> był por.Cs.org') meodor ^iask z ^o- 

błocia,był również wykładowcy i instruktorem szkolenia bojowego.! zkole

nia czasami trwały przez parędni i wówczas bunkry te były w y k o r z y s t a n e  

na zakwaterowanie.

9
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1 dniu 16 września 1943r. w godzinach późno wieczorem przybyłem do zab 

budowań Józefa ronskiego .Wroński otrzymał wiadomość że Niemcy szyku

ją się do obławy,że obława ma nastąpić w dniu 17 września.Z lisem słu

chaliśmy całć; noc radia w różnych krajach świata.Z przywódcami oddział 

łów partyzanckich omawialiśmy rożne sprawy które w ostatnich dniach wy 

darzyły się w terenach ,mniejwięcej o godzinie 4.>0 wszyscy rozeszli 

się,około 20 stu pozostało w bunkrze bv przenocować a ja z "Pobłockim

0 godzinie 5.i>0 wyruszyliśmy w drogę do tarej Huty , sadzie na nas osze 

kiwał u.mstyn stphal .Jeden pistolet parubellum włożyłem za pas po

między nogami ,do pośczoch włożyłem 4 magazynki z nabojami i dałem 1 . 

pistolet Pobłockiemu,który stojąc na rowerze na ośkach mógł otworzyć

ogie'i w wypadku gdybyśmy zostali zaatakowani .3ow-?r miałem ten który
f

zdobyłem w Wejherowie przy kościele.Nie zauważyłem jak Pobłocki do za

wieszonej na rowerze teczki włożył swój pistolet bębenkowy i pochwę od 

parubelum. iadłem na rower a za mną stał na ośkach Pobłocki,jechaliśmy 

przez podwórze leśniczówki Kamienna Góra,mmatiigonma. i tam nikogo nie by 

ło.Gdy wyjeżdżaliśmy z lasu na samym skraju z za olbrzymiego drzewa 

bukowego wyskoczył czarny smok w gestapowskim mundurze w rękach trzy

mał pistolet maszynowy .Pi .celuj c w nas zawołał stać,r?ce do próry7 

halt hande hdhiPobłocki zeskoczył z roweru a ja z rowerem się przewró

ciłem .Podniosłem się i teraz gestapowiec zamierzał obydwóch partyzan

tów złapać,jeden uciekał w głnb do lasu a ja stałem w prostej linii na 

przeszkodzie.-zkop krzyczy na mnie bym na bok się odsunął,bo będzie 

strzelał i wreszcie puścił serję strzałów,lecz widziałem jak kule odbi 

jały się w pobliżu jego nóg .Pobłockiemu udał©. się uczieczka.Teraz koł# 

lejka na mnie.r’zkop kazał mi postawić rower którego oparłem o krzak a 

do prawej reki z kieszeni nabrałem tabaki . -usiałem podnieść r"»ce do gó 

ry,otworzył zawieszoną na rowerze teczkę z której wysypał się pistolet

1 pochwa od parubelum.Szkop w jednej ręce trzymał pistolet a drugp rek 

ką przeszukał po kieszeniach za bronią,pytając się do kogo należy ta 

taczka,ja na to odpowiedziałem.że teczka była tego który uciekł,daloj
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zadaje pytania a kto był za jeden,odpowiedziałem ja jadę z pracy z lę 

borka a on poprosił mnie bym go podwiózł i mówi$,że posiadam przecież 

pajfery że pracuję w Lęborku-na to odpowiedział/Ich scheisen auf iVre 

papiren,/ ja sram na twoje papiery ,ty jesteś jeden z tych polskich poć 

ziemnych bandytów ,ko ,czac te słowa odwrócił się w lewi- stronę,padzie 

były zabudowania machał ręką wołał szybko,szybko ja już mam jednego 

polskiego bandytę i w tym te* momencie widziałem biegnecych około 20 

niemieckich policjantów i w tym to cziasie gdy odrócił się do mnie 

Szkop sypnąłem mu w oczy tabaka,skoczyłem na niego dostał pięścią p o  
nosie,twarzy , dostał cios w brzuch a nogt międzykrok.Szkop upadł na 

ziemię chciałem mu zabrać pistolet maszynowy,lecz ten był na rasku ski 

rzannym, krótkiej broni niemiał.Od zabudowa, odległoś* była ok.80 mtr. 

Niemcy biegali a zarazem w powietrze strzelali nie mogli do mnie strz< 

lać,bo byliby zabili swojego kolegę który był przedemną.”idz?c ta sy 

tuacj^ przeskoczyłem nasyp i uciekałem do lasu,który stał się dla mni« 

ochrony.Eyłem oddalony o jakież 80-100 mtr .w kierunku do mnie padły 

pierwsze seryjne strzały.Z za drzewa obrałem dobra stanowisko i odrowi 

wiedziałem też Berjami strzałów z parubelum.Kiemcy zaczęli z granatni

ków rzucać granaty,odłamkiem dostałem w głowę,zostałem ranny w prawe 

nogę i w palec lewej ręki .Po złączeniu się z Pobłockim majttc jeszcze 

zapas amunicji ostrzeliwujac się wycofaliśmy się w głpb lasu .Po stroni 

nie wroga było słchac jęki lecto nie wiadomo ile zostało rannych.Po za 

zabandażowaniu ran moich a Pobłocki dostał w piętę,Fobłocki wyruszył 

w kierunku wsi "tara Futa.Ja postanowiłem zaalarmować partyzantów zna* 

dujących się w bunkrze u Wrońskiego ,by ich ostrzec że znajdują się 

zagrożeni,względnie by ich wyprowadzić z ofcmmtaa terenu zagrożenia. 

Próbowałem wydostać się z lasu,okazało sia,że wszystkie drogi wyjścio

we były obstawione patrolami Niemców.Pomiędzy leśniczówką Kamienna Gó« 

ra a terenem na północ do skraju lasu były moczary,trzęsowiska,bagna, 

więc udałem się w tym kierunku .Gdy znalazłem się na skraju lasu zauwa*

żyłem,że przy samej leśniczówce stali Niemcy,po drugiej stronie było 

w i 4a c
' również patrole Niemców,na polu żona ro .skiego kopała z i e m n i a k i

str 6)

109



str .64.-

Pomiędzy lasem a polem na którym były ziemniaki była wolna przestrzel

o szerokości ok.30 mtr .Przedostać się przez ten odcinek mogłem zostać 

zauważony od strony leśniczówki jak też z przeciwnej strony."arwałem 

zielonych gałęzków zatykają je wokół siebie tworząc alejkę i w ten 

sposób dotarłem do pola z ziemniakami,tam czołgając się dotarłem do 

Vro Oskiej .ro.krótkiej rozmowie 'ro jska dała mi swój kitel i chustę ns 

głowę do ręki wziąłem kezz i tak doszedłem do zabudowa/* ro iskieg#.

Ma skraju lasu widziałem patrole *Tiemców,którzy w rękach trzymali 'bana
\

bro^ wpatrując się w głąb lasu i wzrokiem szukali partyzantów bun

krze zastałem około 20 naszych partyzantó?/,którzy byli pogrążeni głę

bokim snem,Po obudzeniu wszystkich sanitarjusz zdjf t mnie bandaże i
*

ziłożył nowe,opowiedziałem to co mnie spotkało.Kastapiła krótka nara

da co robie zostać w bunkrze może Niemcy nie będą przeprowadzali rewi 

zji w zabudowaniach a gdybytak to z braku zapasowego wyjścia wszyscy 

se zgubieni gdyż Niemcy byli wyposażeni w bro i maszynowa,granaty i 

CKr -y była ich za duża siła . iększość wyraziła zgodę na opuszczenie 

bunkru i wycofania się z terenu zagrożenia,Ja przejąłem sprawę przedo 

stania się przez teren otwarty w kierunku na północ a trzeba było 

przejść jakież 500 mtr .Miejsce zbiórki wyznaczyłem za pagórkiem mały 

zagajnik.Jedni przebrali się za kobiety,jedni gęsi pędzili inni krowy 

ganiali a reszta położyła się do skrzyni wozu i sam Wroński przewiózł 

pszez pola pobliżu do zagajnika.z zagajnika był wąwóz,który prowariM 

dził na ł ki w dolinę gdzie płynęła rzeka,Nie wszyscy przestrzegali 

ostrożność,kilku zostało żauważonych przez patrol fiiemiecki i wywiąza

ła się v/alka,wylecieliśmy na pomoc Niemcy wycofali się a my szybko 

pmamwmm w wozem przedostaliśmy się do rzeki,która płynęła obok wsi 7 ii 

lony Dwór.Willi olter,Kortasowie, toli lski,Jan Kanka partyzanci z P®% 

błocia i Tępcza pod dowództwem por.Teodora Fiaska obrali kierunek lasj 

tępskie gdzie posiadali swoje bunkry .Ja sam skierowałem swoje kroki w 

kierunku do mim̂ .mtaararnHmbft zabudował gospodarza Fatelczyka,który mie

szkał na Wybudowaniu Strzepcz .Synowie Bolesław i jego brat w tym dniu 

przebywali w bunkrze "Ptasia ''ola'* .patelczykowa wymieniła mi skarpetki
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poprawiła bandaże i po spożyciu posiłku udałem si w dalsza drogę *nte 

kierunku do starej Huty do Westphaia Augustyna.

Pomiędzy jeziorami Lewinko a R'iłoszewem jest piaszczysta droga 

przed pół godziną spadło trochę deszczu i na tej drodze spotkałem za

konnicę,która była boso w sandałach w ręku trzymała różaniec i piennw 

wsza się do mnie odezwała w te słowafa synku dokąd ty idziesz,odpowie 

działem,że do starej Futy - na to odpowiedziała mi że do tej wioski 

nie idż,bo tam jest pełno ffiemców którzy przeprowadzaj rewizję po do 

mach szukają dwóch szpiegów,którzy uciekli z kamiennej Góry i no^zła 

sobie dalej ,Na chwilę zatrzymałem się a następnie poleciałem za ni» 

wołałem by się zatrzymała,chciałem zapytać się czy kogo już Niemcy 

aresztowali, idziałem jak zakonnica zaszła za krzaki a były tam tylko 

trzy.Dobiegłem do tych krżaków,wołałem i szukałem jej,lecz nikogo nie 

było."racając z powrotem zauważyłem tylko moje ślady,po deszczu ślady 

byty dobrze wjdoczne,1'^cz siadów stóp tej zakonnicy nie było widać. 

Nigdy nie wierzyłem w duchy,lecz tym razem sam na własnej skórze odcmi. 

czułem,że jednak cóż istnieje.Natychmiast zmieniłem swój zamier pujśmi 

ścia do Starej Futy i skręciłem w kierunku do wsi lewinko. Na jeziow** 

rze Lewinko właściciel tego jeziora Chołka łowił ryby,już ko czył ^wo

ja pracę, zawołałem go,na moje wezwanie przyjechał do brzegu i orowie- 

działem mu moje przeżycia dnia dzisiejszego.Jego synowie ukrywali si^ 

posiadali bunkier w polu w rowie/wąwóz7 podczas dnia spędzali wolny 

czas na drugiej stronie jeziora,było tam wielkie zarośla sitowia i 

trzciny tam jest miejsce bezpieczne nikt tam nie przechodzi tam niema 

ani drogi ani ścieżki .Chołka doradził b-<na narazie tam się ulokował. 

Odwiozłem p.Chołkę do domu,który przyniósł mi -'ieczom ryby i cvleb. 

Wyruszyłem na drugą stronę jeziora,gdzie ulokowałem sie na pniaku

ściętej olszyny.Dzfe i był ciepły i w pewnym momencie zaczęły świstać 

kule nad głowa,zauważyłem,że na skraju lasu od strory Starej 

patrol niemiecki,który w kierunku do mnie strzelał, adłem na ziemię i

czółgając sie dotarłem do łódki,którą wypchałem w zarośla sitowia a iflai 

ja znalazłem kacze gniazdo pod które się schowałem.Niemcy zerwali się
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do biegu okrążając jezior^ Szredera ze Strzepcza w kierunku do mnię 

gdy byli blisko na głowę włożyłem oronę kaczego gniazda.Po przybyciu 

na miejsce Niemcy stwierdzili,że Flidy wskazuj«,że tutaj w wedzie mu

si ktoż być.ftołali by wyjść z wody bo będt strzelać .Ze s©bą mieli psa 

policyjnego,lecz ten za wyjątkiem szczekania do wody nie wchodził, 

Niemcy byli wściekli i zaczęli siekać ze swoich automatów .Pi .S t r ze §  

lanie przerywano i następowało ponowne wołanie by v*y j ść z wody a w itw 

ko.icu zaczęli rzucać granaty ręczne .Z brzegu jeziora nie było widać 

kaczego gniazda riuntan dlatego też strzelali i granaty rzucali na śIpoo 

'keja ta trwata do ilwóch godzin.Na horyzoncie ni ba ukazała qię ciem- 

na chmura a z niej zacz ł padać ulewny deszcz.Niemcy rocz tkov/o skrv# 

li się pod drzewami a następnie odeszli .Po czterech rodzinach jesien

nej kąpieli dotarłem do łódki w której było pełno wody,była podziura

wiona od kul hitlerowskich siepaczy .T,’odę wylwłem,dziury pozałatałem 

szmatamii byłem zmęczony do tego stopnia,że powaliłem się do łódki i 

zasn:łem.Frzebudziłem się o północy,księżyc w całej pełni przyświecał 

na niebie nie było ani jednej chmurki,gwiazdy w całej gali rozświecał; 

horyzont .Lustro wody było gładkie i nie było żadnego wiatru .iiódkt wró

ciłem do wsi Lewinko,na brzegu oczekiwał mnie gospodarz Ciołka,zabrał 

mnie do swej >go mieszkania.V kuchni był rozpalony piecyk żelazny,był 

aż czerwony.Córka \nna szybko zmieniła mi opatrunki,zmieniłem koszule 

i ubranie wszystko było mokre,byłem zupełnie wyczerpany z sił.Po d o 

życiu ciepłego posiłku i wypiciu wódki powoli przychodziłem do siebi® 

Długi czas spędziliśmy na opowiadanie o wojnie o sytuacji na frontach 

i mnieji>-ięcej o godzinie 2-giej w nocy udałem się do zabudowa.; mojego 

ojcajkt^ry też mieszkał w tej samej wiosce.-Ta nodwórzu spotkałem swo- 

matkę,siedziała na pniaku drzewa z róża icem w reku i odmawiała modli

twy za może już zabitego syna Ludwika. ’>yn nagle się zjawia i żyje. 

Patka ze łzami w oczach mnie uścisnęła i zaczęła mnie przekonywać, że 

to co ja robię jest bezcelowe,że jak wróci Polska to nirdy nie będzie 

sz miał żadnych uprzywilejowanie szkoda zdrowia i iyoia.Ja „a to de*
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likatnie odpowiedziałem,że jestem kawalerem,nikt za mną płakać nie be 

dzie,że wolę zginąć jako Polak,aniżeli mam pujść na front za Niemca 

się bić i Niemcom się wysługiwać.Dnia następnego zachorowałem na pry- 

pę .Na szopie podczas zwózki siana miałem zbudoi^any bunkier z wejściem 

od dołu przez odsunięcie belek,od strony południowej po odsunięciu 

deski miałem tam cały dzie.j. jasno .Nocnymi porami przychodzili do mnie 

koledzy z partyzantki przynoszsic różne lekafcstwa i bandaże,Po dwóch 

tygodniach kuracji poczułem się dość dobrze,Do ojca przyszedł ze febnua 

Strzepcza Józef Nastały z nowiną,że Niemcy już wiedz ,nazwisko tej

osoby która stoczyła walkę w dniu 1 7 .9 . w lesie na Kamiennej Górze i 

to miał by: wasz syn Ludwik .Niemcy za wszelka cenę chcą go żywego zła 

nać w każdej chwili mogą dokonać rewizji i mcgą go złapać.To ostrzeże 

nie przyj łem poważnie,Na szopie bunkier zawaliłem i opuściłem rodzin 

m strzechę.Przeniosłem się do mojego bunkru "Jutrzenka" do Zemblewa. 

■V parę dni po moim odejściu od ojca Niemcy o świcie dokonali grunto

wnej re-^izji.przewrócili siano i w stodole słomę,szukali w mieszkaniu 

za moim zdjęciem,lecz i tym razem ptaszek frunt i w sinr dal/'ytal i mtij 

się o jc a  a gdzie jest Ludwik,ojczec odpowiedział,że jak do Niemiec wy 

jechał na roboty to od tego czasu nie wie gdzie się obraca*gdzie może 

przebywać.

Dużym sukcesem było zniszczenie zbiorników z benzyną specjalny na lot 

nisku wroga w :*umii-Zagórzu .Zraontoweli tam Niemcy duże zbiorniki do 

zmagazynowania benzyny specjalnej jeden z nich miał pojemność 100.000 

litrów w środku był emaliowany .Spec jalna komisja zbadała pod ciśni‘ *?ś 

niem szczelnośf zbiornika.1,owy zbiornik zaczęto wkopywać do ziemi Jffwtt 

Przystąpiliśmy do działania.Musieliśmy w nim zrbić kilka otworów .^rze 

ba było posłużyć się ręczne wiertarką.Przymyciii ja prz- ẑ bramę w^jś- 

ciowtł w częściach dwaj rancuzi,którzy należeli do naszej rrupy, a 

byli zatrudnieni na lotnisku przy zakopywaniu tego zbiornika.Jeden z 

nich nazwany był Marceli.Wcziasie prac ziemnych udało się Francuzom

Na lotnisku wroga w iśumii - Zagórzu
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wyborować kilka otworów o średnicy 2 .5  milimetra,zakleić je gumą i za 

malować tym samym kolorem jakim był pomalowany cały zbiornik.Wresapl 

cie zakopano gow ziemię i oddano do użytku .Pod wi lkim ciśnieniem pły 

nu. i zmiękczeniu ;firnowych korków,korki te powypadały z dziur i benzy

na powoli lecz ciągle wyciekała,Po jakimś cziasie Niemcy zorientowali 

się,że benzyna z basenu uchodzi.Nowa komisja stwierdziła brak 22 .000 . 

litrów benzeny specjalnej.Wściekłość Niemców nie dało opisać.'^ tym sa 

mym okresie postanowiliśmy dokonać innego sabotażu na lotnisku.ctały 

tam samoloty,które nie dawały nam spać,a w magazynach mieściły się no 

wiutkie części samolotowe i silniki.Postanowiliśmy zniszczyć i uniesz- 

vodliwi< samoloty i części .W tym celu skontaktowaliśmy się z grupę mm 

partyzancką w Gdyni,Ta grupa produkowała proszek kwasożrtcy.Zorganizo 

wał ją mecenas Wegner,który jak się później dowiedziałem był komendał

\ l

ra

ntem. He jonu Gdynia - Gda.sk - Tczew.

skład grupy wchodzili chemicy i laboranci.Proszki te i tabletk: 

tak zwane płatki,wytwarzane przez nich służyły różnym celom sabotażo

wym .15 arty z ant Deyk ładysław pa .ł̂ y ifê łt i Jan Gruszewski ps ,"Jele 

znów weszli w kontakt z Francuzami .Dostarczyli im pewna ilość tego 

proszku.Zadaniem Francuzów było obsypać proszkiem silniki samolotów, 

znajdujące się w hangarach,motory samolotowe i części samolotowe w ma

gazynach .Przy zetknięciu się z jakimśkolwiek metalem prószek działał 

wyżerając dziury .W taki sposób zostało zniszczonych w Rumii 5 szt,sa

molotów myśliwskich i kilka innych,oraz nowych silników samolotowych 

i duża ilość czyści zapasowych.

Na lotniskupowstało zamieśzanie,kiedy samoloty wypchnięto z hanf 

garu,nie mogły wznieść się w górę,bo żaden pilot nie mógł zapuścić ma 

szyny .Na miejsce wypadku znów przyjechała nowa komisja celem zbadania 

przyczyny unieruchomienia silników samolotowych.Ustalono,że we wszyst* 

kich silnikach są duże wżery i niema mowy o zapuszczeniu maszyn .Wymon

towano motory i ich analiza wykazała,że wżery spowodowały jakież kwasj 

Aresztowano wiele : iemcówi innych zatrudnionych na lotnisku pracowni

ków .
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Dochodzenie jednak nic nie dało .Nikt nie przyznał do jakiejś roboty 

sabotażowej.Me znaleziono też żadnych śladów,które mogłyby wyjaśnić 

sabotaż.Niemcy przenieśli do innych prac wszystkich nie niemieckich 

robotników,między innymi i Francuzów .Od tej chwili każdy kto wchodził 

na lotnisko podlegał dokładnej rewizji.

Trzeba było teraz z n a l e ś ć  inną metodę sabotażową."net też się no

wa praca znalazła.Do Rumii-Zagórza nadchodziły transporty gazików sa

molotowych i inne części z firmy KannenbergCmontaż im- naprawa s^molotl 

tów)Zawiadowca stacji Wiktor Formela i ” ładysław Deyk zorganizowali 

podczas rozładowywania tych części obsypywaniem ich proszkiem już nam 

znanym /'kutek był taki,że jak Niemcy części t^ch potrzebowali,okazały 

one się nie do użytku.Partyzant Dąbrowski z lumii zorganizował podobne 

sabotaż w warsztatach obróbki części samolotowych w Zagórzu.Takie sani 

me akcje były prowadzone przez Polaków zatrudnionych w warsztatach w 

Gdyni w Teutche ’/erke .W drugiej połowie 1944 r Niemcy zwiększyli kon

trole które były przy rozładunkach,załadunkach i w warsztatach pracy.

Zbrojny napad na lotnisko w Strzehielinie.
s sss a s s a s s s s s a = = 5 3 s a s 2 a 3 s s s s s s s s 3 s s s s s 3 s = a

\j W dniu 21 listopada 1945r. został zorganizowany zbrojny napad na lot

nisko wojskowe w Strzebielinie pod Lęborkiem, ^kcję t- zorganizował 

komendant Naczelny"Gryfa Pomorskiego" inż.Grzegorz -ojewski ps."Ferrun 

ojewski z Pawłem Heblem zorganizowali mundury Wermachtu dla szerego

wych,podoficerów ioficerskie .W akcji brali u d z i a ł ipor.Loaper z Kolcczt 

kowa ze swoimi partyzantami,por.Paweł Hebel ze swoimy partyzantami, poi 

Michałko ,por .Kami ̂ ski z Wejherowa ze swojp grupą i ja z kilkoma partj 

zantami. 3yło nas razem ponad 50 partyzantów.

Szczegóły tej akcji

str 69
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'"ojewski z Michałkiem podczółgali się pod budkę wartownika,która stał* 

przy samej bramie.Od strony zewnętrznej byłv krzaki i to był dobry 

punkt, teren dobrzed2amaskovanją.Posiadali ze sobc czujnik podsłuchowy, 

Czekali na zmianę warty by złapać hasło i odzew wojska niem,które wtyn 

dniu obowiązywało .Po dokładnym rozpozaniu hasła i odzewu wycofali s i 9 ,
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Toraz nastąpiło przygotowanie do akcji,zrobipno w siatce odrodzeniowi, 

wej prowizoryczne wejście na lotnisko,zerwano połączenie telefoniczne 

wszyscy już znali swoje czynności które mają wykonać.Nie wolno nikomu 

rozmawiać po polsku,tylko ci wyznaczeni co umią biegle mówić po nie

miecku będą akcją p r o w a d z i ć  tylko w języku niemieckim^ a 20 minut ittraa 

przed następną zmianą wart na teren lotniska wmaszerowała zmiana par 

tyzantów ubranych w mundury niemieckiego Wermachtu lotniczego takie 

same jakie nosili lotnicy w Strzebielinie. Dowódca zmiany wart był 

Fichałko ps ."Batory" który znał dobrze hasło i odzew .Pierwszy warto

wnik b y ł  nico zmieszany, lecz hasłoir i odzew się zgadzało ,więc zszedł 

z posterunku,to samo było przy hangarach,druga grupa podeszła dokonu

jąc rozbrojenia żółnierzy którzy zeszli z posterunków.to wszystko 

działo się szybko, tym samym cziasie ^ojewski z Heblem z następną 

grupą wpadli do wartowni dokonując tam rozbrojenia,śpiących na piye***

czach czyścili bro*i a inni przygotowywali się do zmiany wart.

Po rozbrojeniu niemiecki* zółnierze musieli położyć się na podłogę a 

nad nimi stali partyzanci .Kluczami otwarto magazyn,gdzie była bro i i 

amunicja.partyzancki samochód czężarowy najspokojniej podjechał pod 

magazyn .Gdy partyzanci ładowali bro A na samochód ja z, Michałkiem obla 

liśmy benzyną sześć samolotów myśliwskich i je podpalono.Z portierni 

wartowniczej zabrałem dwie walizkowe maszyny do pisania,jedną przeka

załem Komendzie fiachelnej a drugą zabrałem do biura Komendy Powiatowej 

powiatu ’;ejherowskiego,która była mnie potrzebna i do dzisiaj jest w 

moim posiadaniu .Po wykonaniu tej akcji odjechaliśmy w kierunku do Wej 

herowa .Pomiędzy Wejherowem a Gościcinem w jechaliśmy do lasu,ordzie na 

stąpiło zrzucenie zdobytej broni i amunicji .Na samochód założyliśmy 

prawdziwe tabliczki rejestracyjne,po czym ja z kilkoma partyzantami 

pojechaliśmy do Wejherowa a inni pozostali zamaskowali zdobytą broi 

i udali się z Kami iSkim,Loeperem i Michałką oraz ich załoga w kierunku 

do Kołeczkowa.inż.Grzegorz wojewski z samochodu wysiadł w Gościcinie.
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Zdobycz ze Strzebielina wynosiła; 10 skrzy\ amunicji do kbk w tym 2 

do do automatów M .Pi,l skrzynia naboi do parubellum 9mm. 2 szt.LKM.

30 szt.KBK,l(5 szt .M .P i . 40 szt granatów .10 szt min talerzowych,5kg. 

trotylu,500 mtr.kabla zapłonowego,5 szt lornetek,2 maszyny do pisania 

oraz kilka mundurów wojskowych.

Po naszej akcji Niemcy nie mogli zorientować się kto mógł doko

nać rozbrojenia wartowni,zabrania broni i zniszczenia samolotów .gdyż 

osoby biorące udział w tej akcji byli w mundurach wojskowych,byli ofi 

cerowie i podoficerowie,władali biegle jeżykiem niemieckim,samochód 

posiadał znaki wojskowe a najważr iejsze,że znali hasło i odzew co by 

ło tajemnica wojskowe .Najwięcej interesowało to Niemców,że po wyjeż** 

naszej akcji skręciliśmy szosą w kierunku do Lęborka a po przejechani' 

kilku kilometrów zakręciliśmy zwrot w kierunku do jherowa czego nip 

zauważyli. ,?ięc teraz babka na dwoje wróżyła,albo istnieją jakie* gru 

py wywrotowe skierowane przeciwko Hitlerowi w wojsku niemieckim,albo 

sr  silne oddział:/ partyzanckie polskie i w tym wypadku mieliby konta

kty z żółnierzami lub z dowództwem na lotnisku w Strzebielinie.Takie 

mieli zmartwienie Niemcy,ale my tej nocy spaliśmy głęboko i spokojnie 

śniliśmy o Polsce i o Wolności.

Z dniem 1 .12.1945r.z  Komendy Naczelnej otrzymałem nonin^cj? na Kiero

wnika Powiatowego Wydziału Informacyjnego na pow.Fl to były powiaty

pucki i miasto Gdynię.Do marca 1944 kolportaż był prowad** 

dzony na powiaty jak wyżej .Od marca 1944 no tragicznej śmierci Lech% 

wszystkie rozkazy, odezwy Rady i Komendy Naczelnej przechodziły przez 

moje ręce,które były powielane a następnie rozprowadzane na ooszczegó! 

ne komendy powiatowe i komendy miast.

Powiatowy rydział Informacyjno-propagandowy na pow.M-1

Odpis pisma z Komendy Naczelnej dotyczy to mojej osoby

Tajna Organizacja ojskowa 

Gryf Pomorski 

Główny ydział Organizacyjny

Nr.641 43 ,

M .p . 7 . * TT.1943 r
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W załączeniu przysyłamy Koledze nominację na Kierownika Powiatowego 

''ydziału Informacyjnego, o raz poniżej wyciąg z statutu,według którego 

należy postępować,mamy nadzieję,że Kolega zajmie się sprawą z pełnym 

poświęceniem dla dobra Ojczyzny i Narodu Polskiego .W szczególności że 

praca Kolegi polegAć będzie na przepisywaniu na powielaczu i kolporto

waniu w powiecie Ml wszelkicł nadesłanych przez Okręgowy "ydział Infor 

macyjny ulotek,odezw i czasopism.Nie wolno żar Koledze wydawać wzgl. 

kolportować samodzielnie jakichkolwiek odezw,ulotek i . t . p .  albowiem na 

sza organizacja obejmuje całe Pomorze i dlatego jednolicie musi być 

kierowana i informowana .Zaznaczamy*, że kierownikiem Okręgowego ' ydzia

łu Informacyjnego,są pewien sędzia i profesor i grono innych poważnych 

osobistości .Po otrzymaniu niniejszego zechce się Koleba zgłosić zaraz 

u Kolegi Lisa i złożyć na ręce jego przysięgę,ustalonr,przez Komendan

ta Naczelnego .Nie v/olno Koledze zdradzać przed zwykłymi członkami i 

przed Komendantami Gminnymi jakie stanowiska zajmuje Koleba w Organiza
cji

Wyciąg z Statutu
SSSTŹSSSSE 3BS3SSS33S33S

Powiatowy Wydział Informacyjny przepisuje i kolportuje otrzymane z Gió 

wnego " ydziału Organizacyjnego otrzymane odefcwy i ulotki.Rozpowszechni 

nia wiadomości radia rządu polskiego, jeżeli posiada własny aparat od

biorczy i realizuje punkty 11 ,lj>,1 4 ,1 5 ,1 6 ,Regulaminu dla Komend Gmin

nych,czyli, że podtrzymuje ducha narodowego i szerzy wród rodaków w wia 

rę odzyskania niepodległości,zwalnianie biegu pracy we wszystkich dzie 

dżinach życia opanowanego przez Niemców .Zachęca Polaków i Polki do wyk 

konywania akcji sabotażowych,których wróg nie zauważy,odmawia Polaków 

od eindojczowania się,propaguje dezercję wród żółnierzy rekrutujących

się z eindojczowanych Polaków.

Pewne czynniki nazywają nasza organizację,że jest separastyczna.

Zaznacz imy,że jesteśmy Organizacj; czysto Wojskową i nie zajmujemy się

żadni; polityką partyjne .

Kierownik Biura Kierownik Głównego ydziału Organizacyjnej

Główn. j ydż.Org. ch o /- /Tech. 118
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P.s .Piecz tki i znaczki odebraliśmy.Serdecznie dziękuję.Zrobić proszę 

nowa pieczęc i to z napisem.Tajna Organizacja ojskowa Gryf Pomorski 

Komenda Nacbelna/okrągła ogon zadarty w górę/.Pieczątki nam się podoh 

bają .Fowe wzory późnioj.Dziś brak c z a s u  .później nadeślemy odezwy

i .t .p .Proszę studiować materjał terenoznastwo w krótce egzamin.

Do powielania posiadałem dwa powielacze i .jedna maszynę do pisania 

Olympia to ta którr* zdobyłem na lotnisku w STrzebielinie .Potrzebny ma* 

terjał do powielaczyf± papier na odbitki i papier maszynowy dostarcza* 

lis Józef Drewa,Jan Kanka,Trepczyk ze Fmażyna, Iładysław "żuta z Wejhe

rowa oraz ł czniczka z Gdyni która występowała pod ps ."'Różano” ielaemr 

cze i maszyna do pisania podczas pracy znajdowały się w małym pokoiku 

na poddaszu, tym pomieszczeniu znajdował się mai/ źal\zny piecyk pod

łączony do przewodu kominowego .Tam też produkowano znaczki z okazji 

■więta orzą 1943 i 1944 r .produkowano ulotki i powielano rozkazy,ode* 

zwy i.t .p .Przy  tyci pracach byli tatrudnienif Zenon Czerwionka,Dejk rftg 

ładysław, lojzy Liotk,Jan Kanka,: tefan Kanka,/alerian 'i o rei .ski,Sta

nisław Kurkowski.Zenon Czerwionka zginał w walce w dniu 1 lipca I944r 

Stanisław Kurkowski,Jan Kanka,Stefan Kanka,Walerian ierci iski zostalj 

wiosna 1Q44 aresztowani i osadzeni w obozie koncentracyjnym w Sztutho- 

fie .lżyliśmy w obawie,że może następie zdrada ,że mop? się załamać i 

wskazać miejsce naszej kryjówki.Okazało sie,że żaden z nich nic nie 

zd dził i po pewnym cziasie na nowo poszła praca.

drugiej połowie 1943 r z komendantem Komendy Powiatowej Rudol

fem Bigusem i jego zastępcy "Batorym" zostałem wydelegowany do T c z e w a .  

Pi rwsze spotkanie się z zastępcy komendanta Komendy Tiasta Tezew Fra

nkowskim nastąpiło w jego mieszkaniu obesnie ul.Sobieskiego.Tego sameg 

go wieczora nastąpiło spotkanie w zabudowaniach Berezewskiego na u l . 

Żwirki pod n r .17 tam przybił komnndant Komendy Miasta Tczewa Kwaśniew

ski i był też komendant Fomendy Powiatowej Forold z Rokitek .Po z-̂ ko -

czeniu narad 'tefan Kwaśniewski zaproponował by jego następca został 

Jankowski.

Czołem / - / Lech.
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Powodem tępo było,że Kwaśniewski spodziewa się powołania do wojska 

niem.Proponowaliśmy by do wojska niemieckiego nie poszedł i przyszedł 

do oddziałdw paryfcanckich tak jak to zrobił T)rejski,że w Borach tISmhflri 

Tucholskich jest dużo bunkrów partyzanckich i tam dostanie swój odii«fn 

dział .Kwaśniewski był nie zdecydowany,miał swój plan działania,jak bę 

dzie w wojsku zaraz na ochotnika pójdzie na froirfc i t&m z Polakami 

eindojczowanymi ucieknie przez linię frontu do aliantów i wtedy domii 

piero będzie walczył przeciw Niemcom razem z polską armią.1/ późniejRj»j 

szym cziasie bywałem kilka razy w Tczewie jako przedstawiciel Komendy 

Naczelnej.

dniu 1 5 .grudnia 1943 zostałem wezwany stawić się w Buckiej Pu- 

cie gdzie fidbył się egzamin z zakresu uko leżenia

Szkoły Podchorążych .W komisji egzaminacyjnej brali udział ;Józef DambeJ 

ps ."Lech” ,inż .Grzegorz ’ ojewski ps ."Ferrum" Komendant Naczelny, 4ugus?ta 

tyn S stphal ps ."  cho"sekretarz iiady Naczelne j .Władysław Ostrowski,

i dwóch profesorów,których nazwisk niepamiętam.Do egzaminu w tym dniu 

było nas więcej,między innymi byli; Fichałko ,Piask,Kami :ski,egzamin 

dla mnie wypadł z wynikiem dobrym .Przed samym odejściem od Lecha otrz: 

małem nowy wzór na wykonanie kilka pieczątek do legitymacji członkow

skich.^ pośrodku dwa gryfy trzymają polski standar na tle ”"SchodzPceg« 

sło ica,w obwodzie , Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski w dolnej 

Legitymacja nr* Pseudonim pod tym Polska \rmia Podziemna w walce z 

band; hitlerowską.” pośrodku nad Gryfami napis;\ngia - Ameryka-Rosja. 

Lech powiedział ,że ten wzór został zatwierdzony przez Radę Naczelną 

z tym,że nasi sprzymierze 4cy prowadzą przeciwko hitleryzmowi tak samo 

jak i my .Legitymacja ta będzie obowiązywała od dnia 1 .stycznia 1944 r 

miałem wykonać ich około 20.000 sztuk.

Ikcja uwolnienia Ireny Czosk z obozu w Potulicach
= s : s 3 x s s s : s 3 x s c s s 3 s s s 3 ; = s c s s s :

Na posEątku września 1939r.Niemcy rozpoczęli budować obóz koncentracvj: 

ny w oztuthofie a w krótkim cziasie po tym utworzyli filie tego obozu

w Potulicach,we wsi leżącej pomiędzy Bydgoszczą a Nakłem,gdzie zabudów
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nia byłego majątku, w raz z pałacem należącym do hrabiny "'"'otulickiej

zamieniono na obóz,który w miarę potrzeby rozbudowywano .Niemcy wśród
ch

innych osadzili tam 2 rodziny Czosków w których znajdował* się Fojcie 

Czoska ps ."Albert"! jego żona Irena,która była łączniczka Komendy Na

czelnej Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski” .'"szyscy powymie* 

rai i z głodu zimna i tortur .wiąż Ireny ojciech zmarł w dniu 14.1.1944-j 

Wysyłano im paczki żywnościowe i odzieżowe,lecz żadna nie dotarła i 

nie została im doręczona.Brat i siostra Ireny byli w odwiedzinach w 

Potulicacł i wówczas Irena prosiła ich by povdadomili Józefa Dreirę o 

jej losie i wyczerpaniu a może uda się ja wydostać z tego obozu .Józef 

)rewa ps ."Gryf,ł przekazał tą wiadomość Józefowi Dambkcwi ps . ’łT.ech" .

Po krótkiej naradzie ta dwójka powzięła decyzję wydostania Ireny z ob« 

zu z Potulic.Do podjęcia takiej operacji należało w detalu przye:otowa< 

plan akcji,wytypować odpowiednio odważnych partyzantów władających bic 

gle językiem niemieckim uzbrojonych w niemieckie dokumenty osobiste, 

umundurowanie i środek lokomocji.

Józef Dambek,Józef Drewa i Paweł Hebel ps."Zagłoba" udali się do 

Wrzeszcza ul aj de loty - Jeszkentaler-Weg z wizyta do Niemca Pryczy

i pułkownika Wermachtu Szachta,którzy prowadzili wywiad na korzyść 

Anglii a Józef Dambek za pośrednictwem Józefa Drewy utrzymywał z nimi 

kontakty, izyta miała na celu udzielenia pomocy i opracowania planu 

działania w akcji wykradzenia Ireny Czosk z obozu Potulice.Frycza był 

inspektorem nadzorującym nad stoczniami Gdynia-Gda'sk-'rrólewiec .Pułko

wnik ermachtu S'zacht był zięciem Fryczy.Mieszkali we Wrzeszczu jak wj 

żej,budynki jednego i drugiego były po sąsiedzku .Brat .zac) ta był głó

wnym księgowym banku Reichstagu w Berlinie,który również współpracowa? 

w prjfcemysaniu wiadomości do Anglii.Podczas procesu w ^orymberdzie -za. 

chta z pod oskarżenia uwolnił przedstawiciel Anglii. 'ryczą znał osobi

ście komendanta obozu w Potulicach Niemca Millera,znał cały oboz i je

go rozmieszczenie .Po dłuższych pertraktacjach Frycza wyraził zprodę że 

pomoże w tej akcji i wziął udział w opracowaniu planu akcji.
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Przy opracowaniu planu brali udział; Frycza,Fzacht,Dambek,Drewa,Hebel

Frycza zobowiązał się dostarczyć samochód,czarny mej 

rcedes ubezpieczony w tablicę rejestracyjną gestapa gdańskiego,4-ry 

szt .mundury SS,jeden w stopniu majora SS,drugi w stopniu kapitana SS, 

traeci w stopniu porucznika Sc ,a czwarty dla kierowcy w stopniu sierż. 

anta SS* Ta cała czwórka musi być zaopatrzona w dowodv osobiste S°> z 

Gestapo Gda sk.Dowody dla wszystkich biorących udział w obstawie.

Po przyjeżdzie pod obóz samochód pozostanie przed bramą a trzech wyko* 

nawców wejdzie na teren obozu,będą zaopatrzeni w krótka broA,oraz w 

pismo z Gestapa Gdańskiego o wydanie Ireny podpisane przez Gestapo w 

w Gdańsku .Samochód musi pozostać przed brama nmmsagnamdłala i stać w pogo* 

towiu na wypadek jakiegoś niepowodzenia by można nim szybko odjechać 

a obstawa mogła by zaatakować wartownię.Do akcji ubezpieczenia musi 

byc conajmniej 6-8 ludzi,którzy będą ukryci w zagajniku naprzeciw war- 

towni,którzy w wypadku konfliktu musze zaatakowa wartownię i odbić 

wykonawców.fioaadimiłSm Józef Dambek zobowiązał się,że ta akcja będzie i *  

sam osobiście kierował .Jako wykonawców da trzech partyzantów a wśród 

nich będzie Paweł Hebel,którzy biegle władają językiem niemieckim. 

Frycza zobowiązał się dostarczyć mundury S3 i dowody osobiste z tym,żr 

Drewa miał jaknajszybciej dostarczyć fotografie uczestników .Samochód  ̂

będzie stał pod #mipimtaibudynkiemFryczy kluszyki i rofckaz wyjazdu będEi 

dzie pod przednim siedzeniem.*/ wypadku gdyby akcja sie nie udała by 

nie zdradzić Fryczy to samochód został skradziony z przed budynku Fry- 

czy .Dzień akcji zostanie wyznaczony przezFrycze i to w takim cziasie 

kiedy w obozie nie będzie zastępcy komndanta obozu,który był bardzo 

niebezpiecznym liiemcem i f S-manem.Irenę Czosk Prycza zobowiązał się 

przyjf ć do siebie jako pomoc domowa^i nod innym nazwiskiem.

Po powrocie od Pryczy i aachta Józef Dambek rozpoczął szybko organizt 

zować uczestników .Ha wykonavców powołał: ray/ła Hebla ps ."Zagłoba” ,w 

stopniu majora S , tefana paczoszkę ps ,',cosna" w stopniu kapitana SS,

Antoni Dampc ps ."Maćko" w stopniu porucznika SS oraz kierowca z Humii

o pseudonimie "Orzeł” 122
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Józef Dambek ps ."Lech" dowódca,Józef Drewa ps."Gryf" zastępca,Karol 

^Czerwionka ps."Zegar"Ludwik Miotk p s ,"Pióro",Leon Cieszyński ns .W i ś 

lane” .Bolesław Tępski ps ."Judyń".Do rozłączenia linii telefonicznej 

i podłączenia aparatu telefonicznego do obsługi Augustyna "estphala.

Po przewiezieniu do Drewy przez Pryczę wszystkich dowodów osobistych 

, pisma o wydanie Ireny Oz oska, rozkazu wyjazdu wyznaczył, że dnia 2B.T. 

1944 r.o godzinie 10.00 tej do 12.00 tej akcja musi być wykonana.’' idmi 

dniu tym wszyscy SS-amani z obozu w Potulicach będs na odprawie w Gda; 

sku i z wćadzy będzie tylko sam komendant obozu Rill^r i wartownia w 

niekomplecie,

'ykonawcy^aweł Febel,Stefan Paczoszka, \ntoni Dampc i kierowca 

z ?umi-Zagórza ps ."orzeł" udali się do 'rzeszcza pod dom Frycby,gdzie 

stał już samoc1 ód przeznaczony do naszej akcji,kluczyk był w umówiony® 

miejscu,była skrzynka z granatami, oraz talefoniozny aparat połowy. 

Myśmy udaliśmy si£ wczesnym rankiem do stacji kolejcw j Somonino z ked 

poci ngi era pojechaliśmy do Piydgoszczy tam nas tępiła przesiadka w kierur 

ku do Nakła.Z ftakła poprzez lasy i wieś Józefino dotarliśmy do Fotulic 

’ estphal z Czerwionka przystąpili do podłączenia się do linii telefo

nicznej łeczacą obóz z Gdańskiem linia została przecięta i to na wyn^Ć 

dek gdyby komendant obozu chciał sprawdzić z Gdańskiem,czy rzeczowi 

cie akcja wydania Ireny polega na prawdzie .Dokładnie o godzinie 10-tej 

nadjechała czarna limuzyna mercedes i na zakręcie wyładowali aparat te 

lefoniczny,oraz skrzynkę z granatami (około iO s zt .)  aparat został poć 

łączony,i zajęliśmy miejsca uprzednio upatrzone.

A oto jak przebiegała akcja w obozie

Po przyjechaniu samochodem pod bramę ammmadnaufin wartowni obozu z samoroft 

chodu wyszło trzech gestapowców,kierowcy kazali odjechać na bok i naw® 

prawić uszkodzenie w silniku.Na przedzie poszedł Paweł Hebel major S~ 

Wartownik ich przywitał słowami Heil Hitler a zarazem zapytał sie w j€ 

kiej sprawie mam zameldować naszemu komendantowi Rillerowi-* i z kad
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przyjechaliście i w jakiej sprawie.Hebeł odpowiedziałtże jesteśmy z 

Gestapa Gdańsk w sprawie służbowej,chsemy się spotkać z komendantem 

obozu Rillerem .Wtedy jeden z wartowników zaprowadził naszych do kanoe 

larii tdilera.Hillerowi pnsm Hebel przedstawił cel przybycia i wręsKRj 

czył pismo o wydanie Ireny Czoek.Po przeczytaniu tego pisma poprosił 

by nasi zajęli miejsca w fotelach a sam zadzwonił dó oddziału kobie

cego i kazał przyprowadzić więźniarkę Irenę Czosk do kancelarii Rillt 

r a .& l le r  był bardzo uprzejmy,poczęstował mam koniakiem a następnie 

z biurka wyjął pudełko z cygarami i też wszystkie^ poczęstował .W toki 

przyjacielskiej rozmowy iiller zapytał się a co ta Czosk tam nabroił* 

że jest wam potrzebna,na to Hebel odpowiedział,że ona ma powiązanie i 

polskimi bandami podziemnymi a naszym celem jest zlikwidować to za 

wszelkf cenę.Riller na drugą nogę nalał jeszcze raz do kieliszków 

lecz tym razem rumu. Hebel powiedział Rillerowi,że ro wykorzystaniu 

Ireny Czosk zostanie przysłane z powrotem do obozu,wzglądnie pujdzie 

na stracenie i to zależy od całości i obrotu sprawy .Gdy wprowadzono 

Irenę do kancelarii Hebel zażądał by jej założone kajdanki,by nam czi 

sem podczas drogi nie uciekła.Kajdanki zostały założone a kluczyk zai 

brał Hebel.iiiller podpisał kierowcy na rozkazie wyjazdu,poczym popywl 

chajnc Irenę jak to czynili gestapowcy wyszli.Po przejściu przez wa: 

townię wsadzili Irenę do samochodu i odjechali.Na zakręcie Westphal • 

Czerwionkn wrzucili aparat telefoniczny do samochodu,który pojechał 

do Wrzeszcza.Irena Czosk pozostała u. Fryczy do ko ca wojny z tvm że 

Prycza wyrobił jej lewe papiery na ! tóre mogła u niego przebywać jak< 

pomoc domowa.Fiycza zginął w dziel wyzwolenia Gdańska gdy wywieszał 

na balkonie czerwona chorągiew,został zastrzelony od kul samolotowych

Myśmy wrócili ta same drogą jakuprzyjechaliśmy i nie bylif%iy przez n: 

kogo zatrzymywani,ani legitymowani,osłaniały nas mundury SS.

W okolicy Somonino Drewa poprowadził nas do swoich kolegów partyzant* 

i tam pozostawiliśmy granaty,mundury i zniszcyliśmy sfałszowane dowo> 

osobiste .Uczestnic akcji /-/ Józef Drewa /-/ Ludwik Wiotk.
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Założycieli i prezes Rady Naczelnej Józef Dambek zamordowany
essssaassssasaassseaassssaassaaaassssssasasssssasKassassssBssS

W dniu 5 lutego 19^4 r.gestapo aresztowało komendanta Komendy Miasta 

Tczewa "Gryfa Poborskiego" Andrzeja Frankowskiegow cziasie rewizji 

znaleźli u niego znaczek identyfikacyjny dowództwa "Gryfa" była to mi< 

niewielka karteczka,z jednej strony ząbkowana.W piecu rod paleniskiem 

miał skrytkę w której znajdowały się dokumenty organizacyjne,i te pod 

czas rewizji nie zostały odnalezione.Po aresztowaniu Frankowskiego je 

go żona wyjęła te dokumenty i spaliła takie dała mnie oświadczenie po

wojnie.Aresztowanie miało swoje powiązanie iż Frankowski i Herold by-
i

li  na zebraniu gryfowców w Starogardzie u komendanta powiatowego Pila* 

ra gdzie nastąpiła wsypa i flrogą stosowania tartur przez gestapo nazw: 

ska uczestników na tym zebraniu przedostały sie do gestapo.Herold był 

komendantem komendy powiatowej pow .tczewskiego i został aresztowany 

razem z Frankowskim.Gestapo zastawiło pułapkę starannie przemyślana 

udali się do żony Frankowskiej której postawili propozycję,ż ' jeżeli 

to wykona to nuż zostanie zwolniony,a mianowicie -jeżeli do pani przy 

jdzie jakaż kobieta lub mężejEzna i będzie się pytał o męża zamelduj ti 

na policję.Po przeciwnej stronie ulicy wskazali dokładny adres będzie 

w dzień i w nocy obserwacja,będą dokładnie widzieli,kto wchodzi do mit 

szkania i kto będzie wychodził.Dnia 29 lutego o 21.00 szej tczewska 

pułapka zatrzasnęła się.Do mieszkania Frankowskiej zastukała nieznana 

kobieta i po niemiecku zapytała się,czy nuż jest w domu .Owszem jest, 

zaraz go zawołam jest u sąsiada na drugiej stronie ulicy -odpowiedzią- 

żona Frankowskiego.Frankowska zaskoczona tym,że kobieta ta rozmawiała 

po niemiecku,podejrzewała że gestapo spowodowało prowokację,wpuściła

obca kobietę do mieszkania ,a  sama wyszła niby po męża po kilku minuA*
(

tach wróciła z dwoma gestapowcami. Tak zeznała mi osobiście żona Fran

kowskiego zaraz po wojnie.

Przybyłą zaprowadzoro do tczewskiej siedziby Gestapo,gdzie poczas rewii 

zji znaleziono u niej karteczkę z zpbkami po jednej stronie i po z ł a «  

czeniu takiej samej znalezionyj u Frankowskiego tworzyły jedną całość,
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Gestapo wywnioskowało,że ten kwadrat znaczka był zaakiem rozpoznaw«s» 

czym dowódców "Gryfa” .Aresztowaną była Agnieszka Zawadzka,kurierka 

komendanta głównego "gryfa Pomorskiego” Józefa Dambka.Przybyła do ffiow 

Tczewa ,by 4 marca zawieść gaFrankowskiego do kwatery Dambka w Siko- 

rzynie,gdzie znajdowało się jego miejsce postoju .Zawadzką zawieziono 

do Gdańska gdzie załamała się,powiedziała wszystko i zgodziła się 

udzielić gestapo pomocy .Przy współudziale głównego urzędu bezpieczeń

stwa Rzeszy gestapo opracowało plan aresztowania Dambka.Do akcji tej 

na ochotnika zgłosił się gestapowiec Kaszubowski,który dobrze mówił 

po polsku i kaszubsku.Zawadzka miała zawieść do Damka Kaszubowskiego 

zamiest Frankowskiego/ Kaszubowski fałszywie zeznaje że zamiast Fran

kowskiego miała zawieść Brzóskę - Nie było żadnego Brzóski w organiza 

cji ffryfa na terenie Tczewa /.

4 marca razem z Kaszubowskim wsiedli w Gdańsku do pociągu jadacy 

do Kartuz,tam przesiedli się na pociąg do Kaścierzynytnastępnie piean* 

szo,dotarli do zabudowa,* szwagra łączniczki Józefe Piaseckiego w ^ikO' 

rzynie.Agnieszka Zawadzka polecenie w gestapo GdaAk jak będzie u Pia

seckiego by pod żadnym pozorem nie dawała żadnych znakówtże jest to 

zasadzka na Lecha,a gdy to wykona zostanie zwolniona.zawadzka musiała 

przedstawić Dambkowi Kaszubowskiego jako Frankowskiego,gdyż w Tczewie 

żadnego członka o nazwisku Brzózka nie było.A oto relacja jaką otrzy

małem od Józefa Piaseckiego po w o j n i e 1945 r byłem w Powiatowej Ko

mendzie Milicji w Słupsku i na parę dni wząłem sobie urlop .Pojechałem 

do Sikorzyna do Piaseckiego,który zeznał następująco:

Zaraz po zakończeniu wojny byli u niego przedstawiciele Urzędu Pezpie 

czeństwa iŁimnatea i ci zakazali mu wydawać jakiekolwiek oświadczenia 

na tkolicznośc śmierci Józefa Dambka.Na ten temat nie chciał ze mne 

rozmawiać,zapewniłem go £e ja to potrzebują wyłącznie dla siebie a w 

końcu rozpoznał mnie jak byłem parę razy u niego z Dambkiem i w ko cu 

zdecydował się dać mi takie oświadczenie.

W dniu 4 marca w godzinach popołudniowych Zawadzka przyprowadziła
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nieznaną osobę którą miał być komendant komendy miasta Tczewa Franków 

ski .Pokoik w którym przebywał Dambek było wejście od kuchni i to było 

bardzo małe pomieszczenie tam tez do Dambka weszła Zawadzka i ten mm 

gość.Zawadzka po chwili wróciła i siedziała razem z nami w kuchni bo 

tam było ciepło a w kuchni był ogieu dobry który ogrzewał k uchnię . 

Początkowo rozmowy Dambka nie było słychać ale następnie były słychać 

tak jakby się o cóż kłócili.Ten nowy gość jak się okazało później był 

gestapowcem Kaszubowskim.Po jakimś cziasie około 40 do 50 minut Kaszu 

bowski wyszedł na podwórze i gwizdkiem długim dał znać obstawie i 

wtedy zaszęły psy ujadae,Kaszubowski wrócił z podwórza i powiedział 

Dambkowi tak wygląda że jesteśmy okrążeni obławą^syn Idzi wyleciał na 

podwórze i zawołał,że jest obława i uciekł .Dambek miał plik dokunentó 

które dał mi do ręki i przyciszonym głosem powiedział oblej naftą mm 

wrzuć do ognia w kuchni i spal ^cjja  to natychmiast uczyniłem .Dambek 

zabrał z szafy pistolet i z Kaszubowskim wylecieli na podwórze .Ja 

jeszcze raz zajrzałem do pokoju i ze stołu zabrałem resztki dokumentó 

które też spaliłem.Wieczór był jasny księżyc w pełni na niebie nie by 

ło żadnej chmurki i przez okno obserwowałem przebieg całości wydawm 

rzed.Na przedzie uciekał Dambek za nim z tyłu Kaszubowski.Datobek ro

bił zygzaki a Kaszubowski tak samo aby jak najbliżej Dambka .Kaszubów? 

ski zawołał do Dambka do lasu do bunkru .Dambek mógł lepiej biegać i 

się oddalał od Kaszubowskiego wtedy Kaszubowski zaczął strzelać do Hu 

Dambka i to tak wyglądało że gdy Kaszubowski wyjmował broń z kieszeni 

nastąpiły pierwsze strzały Aastępnie było widać jak Dambek padł na 

ziemię twarza na przód i to się zgadza,że Dambek dostał strzały % ty

łu w plecyróciłem  do kuchni i wtedy dopiero na podwórze wleciało 

cała chmura żandarmerii i gestapowców .Kaszubowski wrócił może po 10 

minutach a może było 15 minut ,przyleciał do kuchni i chciał ratować 

dokumenty ,lecz już były już obrócone w p o p ió łtra k c ie  rewizji natra

fil i  na skrytkę pod klocem w której było tylko kilka papierków i żad

nych spisów członków nie znaleziono chyba, je miał Dambek przy sobie

127



str 82.-

jakież notatki przywódców do których zamierzał się udać.Gdyby gestapo 

dostało spisy członków a byli tern z Sikorzyna i okolicy to dlaczego 

z nich nikt nie został aresztowany .Gestapowiec Kaszubowski zeznaje fa«’ 

szywie że znaleziono spis członków na 4 .tysiące .Za to że spaliłem te 

dokumenty we wsi przywiązano mnie do płotu za ręce inogi,bez kamizel 

ki z goł* głowsi w śniegu,na 10-stopniowym mrozie byłerrt bity przez Ka*j 

szubowskiego,potom* uwiązano mnie za nogę do wozu i wraz z żandarmami 

pędzili ze mną do wsi Sikorzyno.Kiedy padałem bito mnie pałkami gumo

wymi.Za wsi ikorzyno aresztowano tylko 5-ciu grvfowców,których nazwi» 

sk Kaszubowski dowiodziałpi§ Dambka.

\l W dniu 7 lub 10 marca I944r.we wsi nrzyrowie u gospodarza ttgawOT 

Bigusa odlało się zebranie czonków Rady Naczelnej i Komendy Naczelnej 

na której byłem obecny.Na tej naradzie powołano Augustvna Westphala 

na stanowisko Prezesa Rady Naczelnej i występował pod pseudonimem 

'•Piotr Korski” .Komendantem Naczelnym w dalszym ci ^  pozostał inż,Grz< 

gorz ojewski ps . ”Ferrum” ,Zastępcy komndenta naczelnego Aleksandra 

Arendta na tym zebraniu nie było.Wydano odezwę o śmierci Józefa Dambk* 

”Lecha” które podpisał Augustyn Westphal jako Prezes Rady Naczelnej, 

oraz Marian Jankowski ps .”.c,zarak”

\jW dniu 50 maja 1944 r.do mojego bunkmi "Jutrzenka” przybyli; 

Augustyn Testphalfinż.Grzegorz Wojewski,Marian Jankowski,Józef Drewa, 

Władysław Ostrowski,Józef Wroński z kilkoma partyzantami jako obstawa, 

iugustyn *’ 8tphal już znał dobrze rozmieśzoenie bunkrów należących do 

"Jutrzenki wraz z zabudowaniami Rtefana Tanki,stary ^anka Jan.

i ;ydał rozkaz,że z dniem dzisiejszym te zabudowania wraz z bunkrem 

"Jutrzenka” będą siedzba Rady i Komendy Naczelnej T.0.-V.Gryfa "^omorskif 

go .Ja wyraziłem zgodę pod warunkiem,że jeżeli mamy utrzymać się do ko?

ca wojny wszyscy bez wyjątku muszą zastosować się do tych. ostrożności 

jakie my do tej pory prowadziliśmy i dzięki temu ta placówka nie jest 

Niemcom zdradzona.Zorganizowano punkty kontaktowe w terenie a nie w

zabudowaniach Tarkiego jak nprz.w Zemblewie u gospodarza Mularczyka
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gdzie były trzy bunkry, «  Łebiaskie #ybudowanie 1 bunkier w Tewinie

2 bunkry,w Strzepczu l,w Starej Huciei 1 . w Foleczkowie 1 w częstkcmin 

wie 1 .i w innych gminach.Do Fonendy Naczelnej przybywali tylko łuczni

cy, członkowie Rady Naczelnej i komendanci komend powiatowych i miast. 

Siedziba Komendy Naczelnej została okrvta tajemnicą i nikt nie mógł o 

jej miejscu wiedzieć.Westphal czy Jankowski z obstawa wyruszali w te

ren,załatwiali sprawy organizacyjne w terenie to była tak zwana Komen 

da Naczelna z miejscem postoju dlatego w pismach i rozkatach jest za

miast miejscowości® ¥ .P •

W 1944 rw zabudowaniach Fularczyka w Zemblewie na Wybudowaniu 

miałem spotkanie z łącznikami z różnych stron wydałem im ulotki odezwy 

i gazetki podziemne,był to punkt îttmiSBfflmmTlikiSwkontaktowył dla łączni

ków .Podczas dnia przybył jeden cwaniak z zamiarem zakupienia gołębi. 

Stary Fularczyk ostrzegł nas byśmy nie pokazywali się na powórze.lecz 

jeden z łuczników uparł się i wyszedł na podwórze.Na szopie mieliśmy 

bunkier,drugi był w stodole a trzeci niedaleko w rowie .Coż mnie tknęłr 

złem przeszuciem postanowiłem zako iczyć spotkanie wydając rozkaz wyją* 

zdu i opuszczenia zabudowań* jak również opuszczenia bunkrów.Była moż< 

godzina 2-ga w nocy ja też opuściłem zabudowanie. . bunkrze na szopie 

pozostał tylko sam Walerjan Wierciński.Wczesnym rankiem przyleciał do 

zabudowa! Kankiego goniec z Zemblewa z wiadomościa,że zabudowania Fufcf 

larczyka zostały okrążone przez gestapo i tam jest rewizja.Wierciński 

tak opowiada; wejście do bunkru na szopę było przez odsuniecie belek 

od spodu gdzie był kojec z owcami/z*groda/.jak się przebudziłem zszed

łem na dół do owiec i lekko uchyliłem drzwi.Na podwórzu stali gestapo?

cy za stodołą stało kilku więc szybko wskoczyłem do bunkru zakryłem
ft

wejście na które położyłem deskę a na nią usiadłemtcórka Mularczyka 

widząc niebezpieczeiStwp wzięła do ręki wiedro z ziemniakami i szybko 

poleciała do owiec zawiadomić Wiercińskiego,który dał znak,że już wie

o rewizji.Za córką Fularczyka popędzili gestapowcy pytali się a co tu 

robisz,odpowiedziała,że karmi owce."tedy I iemcy w ycisnęli długie szpj

129



J

n

str 84.-

czaste ostro zako iczone żelazne pręty i zaczęli przepychac przez szpa; 

ry w suficie w głąb siana,które lażało na szopie .W bunkrze były pierz; 

ny,które zostały rodziurawione a irci iski siedząc na desce nic mu ni< 

nie zrobili .Niemcy szukali na szopie i w stodole poprzewracali drwal- 

nię i różne wgłębienia aż im się sprzykrzyło ,dal i spokój.Tylko dzięki 

mojej orientacji uniknęliśmy wpadki.

Po aresztowaniach niektórych^ przywódców Gryfa powstawały luki 

na kierowniczych stanowiskach,wobec tego Augustyn estphal wydał roz

kaz Marianowi Jankowskiemu by tenże udał sio w teren powiatu wejharow 

skiego,puckiego i do Gdyni celem powołania nowych przywódców.

\j W dniu 31 maja 1944r.w godzinach wieczornych Jankowski, ro iski i 

Czerwionka zamierzają wyruszyć w teren .Podczas dnia na drogach na alimn 

skrzyżowaniach i ścieżkach stały patrole składające się z 5 3 .'//łasowcy 

i Lar.dwacha.Natomiast w nocy na danaigflmh szosach grasowały patrole woj? 

skowe .Jankowski liczył że nocne pory będą najbezpieczniejsze.

-toczona walka w dniu 1 czerwca 1944 r .
S s a s S a s & a a B a 3 3 S S B 3 a B S S 3 S S B 3 3 3 8 a s S 3 S 8 S B S

Skład grupy był następujący: m¥.arian Jankowski dentódca,Ludwik Miotk,
J

Józef ' ro jski,Zenon Czerwionka,Alojzy !"iotk,Dejk 'Tł^dysław,Czerwionka 

stary, Jan Kanka,Franciszek Fularczyk + -dwóch. .Jankowskiego zamierzałerr 

ubeznieczyć i przeprowadzić do wsi Kamień wzgl .do Kołeczkowa i wrócić 

ymarsz nastąpił od zabudowali Kankiego .Noc była wyjątkowo ciemna,tylkc 

czasami następowały rozjaśnienia i to na okres bardzo krótki .'Waszerows 

liśmy za Jankowskim,ktlry znał dobrze drogę,która prowadziła poprzez 

pola, zagajniki i drogi polne .Za mie jscowości* ijebnie "ybudow^nie musie 

liśmv przekroczyć szos-' ijebnie-P.zemud.Przed szosą były zabudowania go

spodarcze gospodarstwa rolnego przy których Jankowski zatrzymał się i 

omówił na wypadek zaatakowania nas na szosie,kierunek i miesce wyeofa- 

r,ia razie wycofywani-^ nie należy łączyć się grupowo, lecz pojedyaczo 

w tylarierkę,osłaniać ogniem tych którzy sr, na przedzie .Ciemności nie 

pozwalały nmm obs-rwowac na przód te renu, najwyżej do 20 metrów, była t» 

też gęsta mgła.Jankowski z Czerwionk* byli już bardzo blizko szosy i

i
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usłyszał szmery rozmowy niemieckiej.Jankowski z Czerwionką cofnęli sif 

do tyłu .Jankowski podaje mi znak rozsypania się na lewo iprawo.Niemcy 

zaczęli oświecać teren lampkami,zauważyli Czerwionkę i wtedy posypały 

się serie strzałów z broni maszynowej, wy dałem rozkaz strzelać celnie 

do tych co świecą lampkami i w te miejsca gdzie z luf nieprzyjaciela 

pryska o^ie. .Czerwionka był najbliżej szosy rzucił dwa rranaty,to samo 

zrobił Jankowski '.V* śród Niemców nastąpiło zamieszanie, nastąpił a mała 

przerwa,słychać było wołanie rannych .Jankowski wezwał do wycofania sil 

do tyłu,zdążyliśmy odskoczyć od szosy, byliśmy już może 100 metrów od 

szosy.Niemcy na nowo otworzyli ogiea i tym razem użyli granatów ręcz

nych. o wszystko dla nas było osłoną,bo wróg strzelał na ślepo nie wi« 

dzf c celu .Niemcy już nie świecili lampkami i wyrzucili w powietrze ra

kiety oświtlające teren*oświetlenie to Niemcom nic nie dało,była mgła 

Dla nas oświetlenie było korzystne zgupowaliśmy się za zabudowaniami i 

obraljśmy kierunek wzdłuż za tymi zabudowaniami .Już byliśmy może 300 

mtr od szosy a Niemcy pruli jak szle cy .Niemców musiało być dużo,bo 

na szerokości jakież 100 metrów były widać błyski z broni maszynowej .

zagajniku gdzie było uzgonione nastąpiła zbiórka,wszyscy byli na radte 

miejscu.Czerwionka zgłosił,że chce pujść w kierunku do Hędargowa do 

Lademana,że dnia następnego wróci do "Jutrzenki'* Jankowski wyraził na 

to zgodę i od nas się oddalił.Dnia następnego Niemcy przeszukali cały

teren mieli ze sobą psy policyjne,które śladem prowadziły trop do mioj
i •

sca gdzie posypałem nasze ślady tabaką, okolicy przesukali wszystkie 

zabudowania gospodarzy i u jednego znaleźli mężczyznę,tym okazał Zenor 

Czerwionka,który zmarł z powodu upływu kiwi .Czerwionka odchodząc od na 

nas z zagajnika nic nie wspomniał,że jest ranny .Czemwionka miał swój 

osobisty plecak,w którym zawsze nosił żywność,swoje osobiste rzeczy, 

miał też przy sobie notes w którym miał zanotowane kilkanaście nazwisk 

Polaków z którvmi utrzymywał kontakty .Jan Kaszubowski w swoich zezna

niach fałszywie zeznaje,że jakoby ten plecak był Jankowskiego a wnim

spis czonków z 4.600 nazwiskami partyzantów,których gestapo później 
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#Gdy Józef 'ronski wrócił z tej walki zdjął swój plecak i okazało się
przebicia

ży plecak był podziurawiony od kul a w czarce był ślad kuli

wroga,Jankowski wrócił też ze swoim plecakiem,został ranny w rękę, 

w/g oświadczenia Jankowskiego nie miał żadnych spisów członków,miał 

w swoim notesie pisane nowym szyfrem tylko te adresy do których zatnie 

rzał dotrzeć.Notes w którym miał to pisane pokazywał mniep pisy człor 

ków całej organizacji w dniu 30 maja 1944 przekazał mi w moje ręce,ns 

przechowanie Augustyn Westphal prezes Rady T aczelnej a które zostały 

dobrze zabezpieczone .Gdy rana Janko skiego si<? podl uczyła,o ankowski 

z ro ;Skim ubezpieczeni w nienieckie dowody osobiste wyruszyli w te

ren w biały dzie.i nienapotykając żadnych przeszkód.

W marcu na zebraniu Rady Naczelnej w miejscowości T,rzvrowie Augu

styn *estphal vydał rozkaz,że w żadnym wypadku nie wolno przenosić 

list ze spisami członków. ;pisy maju zostać w komendach gminnych i tan 

dobrze zabezpieczone .Do komendy naczelnej nalepy nodawać tylko ilo- 

owo w cyfrach objętych róv<nież szyfrem.

" dniu 7-mego czerwca 1944.w godzinach wieczornych sołtys z 1.0- 

soch Kolmetz wiedział o działalności T .O .'."G ry fa  Pomorskiego" na tei 

renie podległych mu wsi,był bardzo przychylny dla Polaków.Równocześ

nie w tym dniu otrzymał od policji tajne zawiadomienie,że w nocnej 

porze z 7/8  odbędzie się łapanka młodych mężczyzn Polaków,wobec tegf 

postanowił ich ostrzec przed grożącym niebezpieczeństwem, ieczornt 

pora wysłał na i>owerze swojego pracownika do wsi Lewino by ostrzec 

Polaków przed mającą się odbyć łapanką .Polacy zlekceważyli to ost

rzeżenie , częściowo jednak ukryli się w bunkrach.0 godzinie 2-«riej w 

nocy gestapowcy przy współudziale policji obstawili całą wioskę i za 

częli ze snu ludzi budzie^Ktc niechciał szybko drzwi szybko otwiarać 

sami przemocą je otwierali,wyważałi za pomocą znalezionych narzędzi 

na podwórzu .Rewizje przeprowadzano w piwnicach,na strychach,w staj

ni ach, oborach, na poddaszach,wszędzie tam gdzie można tylko wejść. 

Częściowo Polacy wśród ciemnościach zdążyli uciecha tych co
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aresztowali zakuv ano w kajdany i  trzymano pod strażą.Pod koniec cała 

zgraja hitlerowców obstawiła zabudowania rolnika Krewty w Tewinie,sy

nowie Krewty byli członkami "Gryfa"posiadali wybudowanych kilka bun

krów,w których sami często przebywali w tych bunkrach przebywało wię

cej innych, party z ant ów, dla nich córka Krewty dostarczała żywność. Fyno 

wie również zignorowali ostrzeżenie i  spokonie spali w pokoju.Na wez** 

wanie hitlerowców Krefta nie chciał drzwi otwierać dodał,że w nocnej 

porze nikomu drzwi nie otwiera,że w nocnej porze to tylko chodzą zło

dzieje i bandyty .^ściekli Niemcy kilkakrotnie powtórzyli wezwanie,3js»» 

lecz Krewta się nie spieszył .Niemcy zaczęli kolbami karabinów walić 

w drzwi aż w ko .cu gospodarz im otworzył .Krewt został zbity pałkami 

g u m o w y m i  ,mi ał wskazać gdzie są bunkry partyzanckie do których zawozi 

żywność.Krewt do niczego się nie przyznaje.Córkę krewta związano i po 

łożono na dyszel od kierata i  bito ją tak długo aż straciła przytom

n o ś ć  .Nastupnie gospodarza Krewtę postawiono pod ćcianę obory i roz

strzelono na oczach pozostałej rodziny i na oczach aresztowanych ^ola 

ków zakutych v; kajdany.

^  czerwcu 1944r prezes Rady Naczelnej Augustyn "estphal ps ."P io 

t r  Morski" powołał mnie na stanowisko s e k r e t a r z a  Rady naczelnej a  tym 

samym zostałem członkiem Rady Naczelnej, zostałem t e ż  kierownikiem biu 

ra Komendy Kaczelnej .Nominacja ta została podpisana przez prezesa Ra

dy lugustyna ^estphala ps ."Piotr Morski" oraz przez kierownika Główne 

go ydziału Organizacyjnego Mariana Jan1- ows^iegó ps1,0 z arak” .

W dniu 5 stycznia 194-4 zgodnie z rozkazem Komendy Naczelnej kie

równik powiatowego wydziału łączności Klemens Pionka i kierownik powi 

wiatowych placówek sanitarnych Stanisław Kurkowski,ps ."Kruk" wyjechać 

li w teren pow .wejherowskiego i do Gdyni. < lesie pomiędzy wsie Kamień 

a Koleczkowo zostali zaskoczeni przez patrol gestapowców,Obydwaj zoMi 

stali aresztowani i odstawieni do posterunku policji do "zemuda.lo 

Szemuda w towarzystwie SS.Sasa i Ftencla przyjechał gestapowiec Jan

Kaszubowski.Od tego momentu Kaszubowski wzieł ich w swoje ręce.Kaszu-
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bowski w cziasie rewizji u Pionka pod skoblem znalazł bibułkę na ktć 

rej widać &yły jakież zanaki niby to był szyfr,lecz bardzo żle wido

czny *wszy3tkie inne rozkazy które posiadali zdążyli z Kurkowskim zj^- 

ść/połknąć/,czego Niemcy nie zauważyłi.Kaszubowski w bestialski spo

sób bił i znęcał się nad nimi,jak stracili przytomność na rozkaz Kam 

szubowskiego byli oblewani wodą.Kaszubowski głośno krzyczał -wy polrtr 

skie świnie,wy chcecie Polskę komunistyczną budować ale ja was prę«hw 

dzej wykończę niż ją zbudujecie.W cziasie przesłuchiwania w Gesta-oo 

w Gda Łsku Kaszubowski zadawał następujące pytania przeciwko komu wal

czy "Gryf Pomorski"czy przeciwko Niemcom,czy przeciwko bolszew izmówi . 

Gestapowiec który pisał protokół zeznania podpowiada ty Dowiedz,że w® 

"Gryf" walczy przeciwko Rosji i przeciwko bolszewizmówi,bo jak powrins 

wiesz przeciwko Niemcom to ty i twoja rodzina zostań* rozstrzelani.

Na to gryfowcy odpowiadali piszcie jak wam wygodniej .Sod pręp-ierzem 

biczyska i zadawanych tortur gryfowcy byli zmuszeni takie protokoły 

podpisywac.Po zako xzeniu działa . wojennych zbrodniarz Kaszubowski 

zgłasza się do władz U .S . i N .K.W .D. przedkładają te i oświadczył,że 

likwidował wrogów ustroju komunistycznego a tymsamym gryfowców łałsz:y 

wie oskarżył i cały szer eg gryfowców areszłowały władze U .B . i osa

dzano w więzieniach.Stanisław Kurkowski dalej zeznaje; dniu 15 stye 

cznia 1944r do jego celi nr 2 wrzucono dwóch ledwo żyjących braci Sie 

sieckieh z Kamiennicy Szlacheckiej Barnarda i Brunona.Obydwaj jak od

zyskali przytomność opowiadali przebieg tortur w cziasie ich areszto

wania.Gestapowiec Kaszubowski bił ic* do nieprzytomności a jak straci 

li przytomność na rozkaz Kaszubowskiego wsadzano ich do beczek z wods 

głowB na dół .Bracie Siesioccy byli codziennie kilka razy przesłucMws 

ni przez Kaszubowskiego,ciało mieli odbite i obydwaj p0 ostatnim prz° 

słuchaniu wrzuceni do mojej celi nr 2 byli nieprzytomni, zbici i pokr

wawieni,Jak przytom ność odzyskali opowiedzieli ,że byli bici przez 

kata Kaszubowskiego.Nie otrzymali żadnej -onocy lekarskiej i w kilka 

dni później zmarli.
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Następnie do mojej celi wrzucili sirż.CpporJs.or .) Fami:'skiego z ej> 

herowa,był nieprzytomny, z głowy krew cię lała,twarz miał zmasakrowane 

ubranie podarte w strzępy,pomimo okropnych ran na całym ciele nie ot

rzymał żadnej pomocy lekarskiej, był bity przez Kaszubowskie^o.Kamlask: 

mówił,że do niszegó się nie przyznał i nikogo nie zdradził.

dniu 15 czerwca gestapowiec Kaszubowski w równych godzinach 

wieczornych ze swoim oddziałem i z policją dokonali we wsi Lewin® po* 

v Wejherowo aresztow ań .Głównym celeic było aresztowanie Leona Formułę ps 

"paca^który był Mężem Zaufania w komendzie gminy °trzepcz .Formela 

przed wojnf- byi bezrobotnym o licznej rodzinie a w cziasie okupacji 

pracował jako robotnik lećny ,¥iiesz!- ani o jec;o składało się z jednego *  

pokoju i kuchni.Dnia tego do Fomeli przybył łrcznik z powiatowej ko

mendy Kajzer,wieczorem Formela przyniósł do pokoju spis członków ca

le j gminy Strzepcz i inne dokumenty organizacyjne,na stół wyłożyli 

swój?' brou, dokonuj c zestawienie ilof*' posiadanej broni w*'ród człon

ków, oraz ilościowo zdolnych do wojska.Kaszubowski z g stepoweami wpa

dł do mieszkania Formeli z bronią w ręku aresztuj: c Formelę i Kajzera 

'resztowanych skuto w kajdany i musieli położyć się na ziemię .Kaszubo 

ski wszedł do kuchni i-̂ przy zapalonej naftowej lampce siedział ,wycee 

kiwał na przybycie nocnych łuczników .Tej nocy do Formeli rikt nie maraj

r
przyszedł,wobec tego nad ranem zgraja hitlerowska zaczęła przeprowadź 

dzac aresztowani a.v t?n dzieim aresztowano razem z Formela i Kajzererr 

11 osób,których zakutych w kajdanki uwiązali linami za szyje i do wo<r 

za pędzono z nimi do wsi Lawinko by mnie aresztować .Mnie w domu u oj- 

ca nie znaleźli pojechali galopem do wsi Strzepcz .Fa wozie stali ĉ e<M< 

stapowcy a za biegającymi Polakami z tyłu na rowerach jechali,policjs: 

Kto z sił upadał na ziemię ten dostał porzedne lanie pałkami lub paj- 

czyskiem.Ze strzepcza wszyscy zostali wywiezieni sarocvodem do Gdań

ska .Gestapowiec Kaszubowski szyfrowane listy z Biangt; odczytali i 

w dniu 20 czerwca Kaszubowski dokonał ponad 2C0 aresztowaa Polaków w 

całej gminie trzepcz i w osiach pow .wejherowekiego .

str .89
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W dniu 20 czepca  1944 gastapowiec^aszubcwski zę/1?woją zgrają dokonaS
/  /  /  

ponad 200yaresztowa,i Polaków gryf owe ów

Akcja napadu na Urząd Gminy w Smażynie pow .'Yejherowo
■ ■ ssssaaszssessss sssssaasssssssssssscsssssssssssssssssa

^Wizyta Pawła Hebla z Bieszką w bazie "Jutrzenka” miała na celuustale- 

nia akcji na Urztęl gminny w Smażynie .Faweł Hebel zażądał odemnie ubez

pieczenia g0 w tej akcji,gdyż różnie -noże fryc.5 gminie przyszywano 

karty żywnościowe do wydania dla ludności,co miało nastąpić w dniu 21

czerwca 1944r.Plan akcji został ustalony na dzif- 19 .cz >rwca a więc. n€ 
dwa
ihmff dni przed wydaniem .Wspólni rfteew&lisay plan wykonania tej ak

c j i . dniu 1 9 .6 . Pweł Hebel z Bieszką przyjechali samochodem osobowym 

do mazyna zostawiając go z kierowcą niedaleko przy karczmie,poczym 

przyszli do mnie upewnić się czy jestem z partyzantami w obstawie. 

Zerwaliśmy linię telefoniczną łączącą urząd gminy były to godziny po

południowe i wtedy Paweł Hebel z Bieszką wpadli z bronią w ręku do Mir 

biura,byli tam polacy urzędniKami jak: ys ikowski ze trzepcza i Blo- 

kus ze Strzepcza,których postawili pod ścianę i Hebel do teczki zała

dował leżBce na biurkach karty żywnościowe,czyste blankiety na dowodv 

osobiste,oraz zabrał też spisy Polaków,którzy mieli być wysiedleni.

Po tej akcji Hebel z Bieszką wyszli wskakujnc do samochodu i odjechali 

w kierunku do ' ejherowa.Fo udanej akcji wycofałem się z zajętych pozy 

cji i wróciłem io bunkru "Jutrzenka".Karty żywnościowe zostały wydane 

Polakom,którzy ukrywali się przed Niemcami .Większość kart nie było ost 

emplowanych i z tym nie było kłopotu,pc podrobieniu niemieckich pieczą

tek zostały one wykorzystane.

Hozstrzelanie 10-ciu Polaków na Różnym Dębie k.Będarmowa.
sxssr:35ss=:a:=sssa5ssssc:sr3=s=:r=:3s=5waisssrss:rs = s5rssra:=rss = s2==r = r5: = =s3sa:=r2s3r=r2sas=r = = =r3=rrasarr;

Po akcji napadu na urząd gminy w Smażynie przeniosłem się na kilka dni 

do wsi Staniszewo .Tam w zabudowaniach I z y d o r a  Kwidzi Is kiego posiadałem 

zapasowy bunkier na szopie i po wszystkich akcjach tam bywało moje mie 

jsce postoju .Syn_£os.. odaraLą_.Igiiacego Miotk z Różnego Dębu k.Będargowa 

VStanisław został wezwany do prac przymusowych i na to wezwanie się nie 

stawił, dniu 2 1 .czerwca 1944r.żandarmi B-za i Piper z ^jhero^a136
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na motocyklu udali się do gospodarza Ignacego Miotk .Z uwagi na czężki 

i niemożliwy dojazd motocyklem do zabudowań,motocykl pozostawili na 

drodze wiod cej do Będargowa.Pieszo ulali się do zabudowań .W tym dniu 

w zabudowaniach przebrało dwóch partyzantów Klemens i Stanisław Koni® 

kol z tf,?e«jfcherowa.Klemens znajdował się na szopie,gdzie był bunkier a 

Stanisław był w chlewie.Nagle zaczęły psy ujadać.p* podwórze wyleciał 

Stanisław i zauwaiył zbliżających się policjant ów,obrał uczieczkę po 

drabinie na szopę,już był w połowic drabiny i w tem padły strzały. 

Stanisław zabity zawisł na drabinie.Jego brat Klemens przez uchylone 

drzwiczki patrzał na tt scenę i zaatakował poliojantów .^iper został 

na miejscu zabity a Beza lekko ranny zdołał uciec alarmując gestapo i 

Policję w jherowie.Klemens Konkol wprawdzie zdobył now- broń,lecz 

musiał zapasy broni i amunicji wynosić do pobliskiego zagajnika.’*' prz* 

ciigu niespełna 2.óch godzin zabudowania Ignacego Miotk zostały okrPżc 

ne gestapowcami i policją.Z Wejherowa ściągnęli źor* zabitego Pipra, 

którp zmusili do podrisania wyroku ś?*jerci na 10-ciu Polakach.” tym sa 

mym dniu Niemcy dokonali rozstrzelania ustawiając ich w szeregu zaku- 

tycl w kajdany a po egzakucji zostali przewiezieni do lasu w Zemblewi** 

zekopano ich do wspólnej mogiły.Po zako czeniu wojny zwłoki ekshumowa

no i pochowano na cmentarzu w Łiebieniu.

V  akcji tej walki zginął 1 -policjant i 1-ranny
!

Zabity w walce Stanisław Konkol

 ̂1)

Rozstrzelani zostali*=rssssssss^sasssssssr

Wiotk Ignacy właściciel gospodarstw a rolnego.2 'wiotk Fabian .3 )

" iotk Franciszek,4)Kieli iSki Franciszek,5)Dosz Pojciech,6^Doaz Włady

sław, 7)Krewt Beniamin,8)Nastały Leon,9')Nastały Mikołaj,1 0^Kipka Fran

ciszek .Pyżej wyu .byli synami rolników .Kiemcy spalili wszystkie zabudo* 

Rwania należące do gospodarstwa rolnego Miotka Ijgnacer:3 . dniu tym prz? 

leciał do mnie do "taniszewa łącznik,który prosił mnie bym podjął wali

kę odbicia aresztowanych i właśnie w tym cziasie widać był unoszący 

się dym,zabudowania ju* się paliły ? solący zostali jp* rozstrzałani.
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Zdobywanie broni od wojska lotniczego koło lin ii pow ,V/ejSerowo
a e s s r a a s s c s s s r a i s a r  ars=- ss 35 ss ys ss ss sr •jrsrsc^rssssstar ssas arasarsa: arsssrsssarracssts-asss ss sssw =s

Porucznik Bolesław Formela przed 1939rbył posłem na Sejm wybrany irwrai 

przez ludność kaszubska,rolnyk ze wsi Tłnczewo.Po wkroczeniu wojsk 

hitlerowskich,Pormela figurował na liście poszukiwanych r'olaków,któ- 

należy zlikwitować.Pormela znany działacz Zwięzku Zachodniego i Zwią

zku Strzeleckiego w kółkach rolniczych był wśród Kaszubów znany i cen 

niony,zdołał zniszczyć spisy członków przynależnych do Związku Zachoć 

niego i w ten sposób uratował życie kilkudziesięciu Polakom. ' e wrześ

niu 1939r.ponad 30 Polaków z terenu gminy Strzepcz zostało aresztowa

nych pod zarzutem przynależności do Związku Zachodniego,których osa£s 

Izono w więzieniu w Kartuzach.Polacv wiedztc o zniszczeniu spisu fam  

przez Formelę ,nikt się do niczego nie przyznał i po jakimś cziasie, 

zostali zwolnieni.1’ 1941 r Formela wstępił do Tajnej Organizacji oj- 

skowej"Gryf Pomorski"najpierw obj^ł funkcję komendanta gminy •'■■trzepcs 

ast^pnie po Koszałce przejmuje funkcję komendanta naczelnego T .0 .r . 

"Gryfa Pomorskiego” ze swojej poprzedniej funkcji nie rezygnuję .Nawią 

zał kontakt z Aleksandrem Kosem ze Strzepcza,tam też była jego kryjó\ 

ka.Za zgodf; Pormeli i Komendy Naczelnej Kos przyjmuje Folkslistę by 

miał możność nawiązać kontakty z Niemcami,z wojskiem lotniczym koło 

Linii .Kos posiadał sklep -materiały i ubraniowy- nawiązał kontakt z 

żółnierzami lotniczymi koło Lini i za towary ze swijego sklepu i za 

art .żywnościowe aipował od nicz broa i amunicję.Kos uzbrojony w doku 

menty niemieckie był również łącznikiem Pormeli.Syn Fosa Bolesław zo 

stał wezwany do wojska niemieckiego,zrobił sobie kryjówkę,wstt-pił do 

szeregów"Gryfa Pomorskiego" do wojska nie poszedł a v; nocnej porze $1 ! 

przychodził po żywność.pod koniec kwietnia 1944 r .Policja z gestapem 

przeprowadziła rewizję w budynku Kosa i Bolesława Fosa aresztowali,p 

nimojże był dobrze zamaskowany.W dniu 26 .maja 1944r.cała rodzina ^os 

została aresztowana i osadzona w obozie koncentracyjnym.Na podstawie 

necjalnego Sadu ] iemieckisgo w dniu 1.10.1944r Godzinie Kosa odebra 

no prawa niemieckie i jako Pelakflw skazani za zbrodni* wojenne w o*r
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wianiu ejndojczowanych polaków pujścia do wjska,udzielaniu pomocy mirm 

ukrywającym Polakom skazany na 4 lata obostrzonego obozu dla Polaków 

w Koronowie. yrok z dnia 1.10,1944 r .6  Sg .K ,Ls .107/44 (274)Kos złotył 

ofiarę na rzecz T .O . ,"GP." kilka tysięcy £iotych) R.-' .oraz z zlikwi«! 

dowanego sklepu odzieżowego udzielał pomocy w postaci bielizny i oriasiJt 

odzieży dla partyzantów,Po za tym prowadził akcj? ostemplowania kart 

żywnościowych,które przychodziły z ngli po przez izwecję, akcji ©ta* 

ostemplowania kart w urzędzie gminy trzepcz brali udział Łysakowski 

oraz Franciszek Blokus.Zorganizowana brou dd żółnierzyniemieckich wy

nosiła; 25 szt broni krótkiej,2 szt .oistolety maszynowe . i .  6 szt. 

kbk.oraz ponad 2,000 szt amunicji różnej.Broi i amunicję przekazywano 

por. Bolesławowi lormeli.co też potwi rdzajt, pokwitowania,które na wł 

ssne oczv oglądałem .'/z g rel.Koaa Jan Kaszubowski był przy jego are

sztowaniu i wyp?/tywał się o Bolesława Formelę.

Rozbicie aresztu w Przodkowie
=s35s:rs=s==pr=j5=i=ss=ar3ir:=*3sas5==a=s=stt:=:«33=3=r = arcr

sierpniu 1944 r.v cziasie obławy został aresztowany Itefan Paczoszto 

ka ps .MSosna%a Józef Drewa ps ."Gryf" zdołał zbiec.paczoszka został 

z imkniety w areszcie policyjnym w Przodkowie,miał zostać w dniu naste 

stępnym odstawiony do Gdańska do Gestapa,Drewa przyjechał do mnie na 

rowerze do bazy "Jutrzenki" do zabudowa.! Kankiego w Zemblewie,szuka

jąc pomocy w uwolnieniu swego kolegi Paczoszki z aresztu z Przodkowa, 

Natychmiast zebrałem 6-ciu partyzantów a ja byłem siódmy .Zbiórka mia- 

astnpic w wiosce Kowel u gospodarza Jana paczoszki. ojechaliśmy roz

proszeni na rowerach i byliśmy gotowi zaatakować Landwachę gdyby była 

ona nas zatrzymała.^ Kowlu było już 8-miu.Po tej akcji nie było pot

rzeba aż tylu partyzantów,lecz wciąż nie było mam nic wiadomem ile 

jest w Przodkowie na posterunku policjantów i Landwachy .Nasz wywiad u 

ustalił,że na posterunku jest jeden policjant,drugi jest przy aresz- 

szcie wraz z dwoma Tliemcami z pomocniczej policji,że Stefan ^aezoszke 

jest w areszcie przywiązany do słupa i j st zakuty w kajdanki, Oprasc 

waliśmy plan akcji i rozmieszczenie partyzantów w sziasie tej akcji.
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Zabraliśmy piłkę metalową i łom stalowy.

Punktualnie o godzinie 24.00 tej przecięta została sieć telefo

nie zna, obstawiono natychmiast posterunek policji i z zaskoczenie roz

brojono artowników,którzy pilnowali aresztu.Drzwi do aresztu zosta

ły wyważone,Stefana paczoczkę uwolniono,kajdanki przepiłowano piłka 

metalowŁ.którp- posiadaliśmy .Rozbrojonych wartowników przywiązaliśmy 

do tego samego słupa do którego był przywiązany Paczoszka a nastepnie 

zostali zamknięci.^andarm na posterunku został zamknięty przez zary

glowanie drzwi od stony zewnętrznej, zamierzał przez telefon alarmować 

lecz telefon nie działał ̂ otworzył lekko sJramrtm okno i strzelał alarmu 

jąć strażników przy areszcie,lecz tamci już pomocy udzielić tnie mogli 

zostali rozbrojeni a teraz siędzą powiązani w areszcie,partyzanci od*> 

powiedzieli serjami strzałów i spokojnie odeszli,posynujpc tabaka w p  
proszku na zatarcie śladów przed pościgiem psów policyjnych, szyscy 

wrócili do Kowla bez żadnych przeszkód,”  tej akci między imiymi brali 

udział: por.Lud ik 7 iotk,por .Józef irewatJan Paezoszka,Zygmunt Misiak 

Potrykus,Franciszek Hirsza.Tadeusz Drewa z Bielaw,Józef ¥ro,lski,Czer- 

wionka stary z ejherowa.

ę̂yby dla Polaków a woda z jeziora dla Niemców
SSsSSSSSrS33SSS3=S8S833SSSSSsS3=S3B=SBSSS=3SSa

Po wkroczeniu Niemców we wsi Strzepcz na gospodarstwo rolne Feliksa 

Miotka osiedlił się trojhendler Niemiec.1” skład tego gospodarstwa 

wchodziło dobrze zarybiona jezioro w Strzepczu.Trojchendler jako ^iłę 

roboczą zatrzymał u siebie rodziny Polaków,które poprzednio tam praco 

wały .Liemic by zdobyć lepsze plony zakupił większe ilości sztucznych 

nawożów.fta przełomie 194-3/44 r.trojhendler każe Franciszkowi kiszce i 

Jakubowi Nastałemu wysiać na pole większą ilość tych nawozów .Obydwaj 

byli przynażni do "Gryfa Pomorskiego’! więc należy s stosunku do Nieme 

wykonać akcję sabotażowa .1 aróz wywieźli w pole,które przylegało do je

ziora.Na plecach worki nosili wprost do jeziora i wysypywali do ^aste

?o zarośla trzciny i sitowia,kilka worków pochowali dla Polaków,którz;

wieczorem to sobie odebrali .Natomiast parę worków wysiali przy samej 
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str, 95."
Gdy cztuczny nawóz w jeziorze rozpoczął rozpływać,wszystkie ryby w nia 

nim się znajdujące rozpoczęły uciekać do przeciwnej strony szukając 

czystej wody a gdy jej nie znalazły wytykały na powierzchnię swoje ma 

łe łebki ponad lustro wody szukając świeżego i szyster-o,powietrza.Rybj 

były obojętne na ludzi i nie uciekały#przychodziły zupełnie pod same 

brzegi jeziora.Polacy wiedzieli o tej akcji sabotażowej,więc zbierali 

ryby rękami,grabiami .widłami od ziemniaków i łowili koszamitryby te p c  
włożeniu do czystej wody i przepłukaniu nadawały a0 spożycia .Fol i*

cja ludność od jeziora odpędzała,że to s e j  ryby zatrute i nie nal=>*y

ich z wody wyciągać .Klemens * iotk ps ."?5łot" przybył z workiem na pleia 

cacha w nim pełno węgorzy do zabudowai Kankiego.' nocnej porze wyruszj 

liśmy taksamo po zbiór tych ryb i węgorzy,przy światłe księżyca spora 

ilość wyłowiliśmy węgorzy prawie,że była pełna beczka od śledzi,to sa

mo zrobili partyzanci z innych bunkrów,Po kilku dniach rybv odżyły i 

tych co nie wychwytano wróciły na głębiny w jezioro*

Skreślenie dwóch punktów z Deklaracji Ideowej "Gryfa"

.V dniu 1 września 1944 r.w zabudowaniach Kankiego w Zęblewie zebrała 

się Rada Naczelna "Gryfa Pomorskiego" Na tą naradę przybyliAugustyn 

' estph.al ps ."Piotr orski" prezes Rady Naczelnej,por ,inż .Grzegorz o- 

jewski ps."Perrum" Komendant Naczelny,Jan Szalewski ps"Hoból" członek 

Rad^ Naczelnej,Marian Jankowski ps"Szarak" kierownik Głównego ‘ ydzia

łu Organizacyjnego-członek Hady Naczelnej,Władysław Ostrowski sędzia s 

sadu "G,P,"członek R.N, Józef Drewa ps"Gryf" członek R.N,Władysław Ke 

szałka ps."T-ew" członek R.N.1’ ładysław Szuta ps."Jeleu" członek R.N.

V  Józef roński ps ."Lis" członek R.N. ludwik !t'iotk ps."Pióro" sekretarz 

Rady i członek R.N. i jeszcze dwóch.Na tej naradzie była omówiona sy

tuacja na frontach wschodnim i zachodnim,sytuacja polityczna Polski. 

Mając na uwadze że powstał manifest lipcowy P .K .T' .T . oraz powstanie T 

szej 4rmii 'ojska Polskiego w Zwinzku Radzieckim,że wyzwolenie ''“'olski 

przyjdzie ze wscfebdu postanowiono z 10-cio punktowej deklaracji Ideowe

sssssaesssssas:

skreślić całkowicie punkt 2 oraz częściowo punkt 10-ty
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Natomiast pozostałe punkty pozostały w mocy .Zawieszono też deklarację 

50 punktową z 1942 r .która wogóle nie była rozprowadzana na poszcze

gólne powiaty .Rada tęż powzięła uchwałę,że Tajna Organizacja "ojskowa 

"Gryf Poborski" w dalszym ciągu pozostanie organizacją ezysto wojsko

wą i będzie prowadziła tylko sprawy wojskowe t .j . trzeba bić gada 

hitlerowskiego aż do ostatecznego zwycięstwa.Naszymi sprzymierzeńca

mi sr Rosja czyli Związek Radziecki,Anglia i \meryka.Szalewski wnósł 

« niosek,że od marca 1944 istnieje porozumienie z A.K. wspólnego dzia

łania militarnego i to powinno być akceptowane przez RadęNaczelną.

Na podstawie wniosku uchwała została podjęta i akceptowana przez Radę 

FaczeIna.Prezes Rady podał do wiadomośći,że jak front będzie się zbli 

żałryda odpowiednie zarządzenie włóczenie się do walki przeciwko hit4 

lerowskiemu okupanrowi i będziemy na tyłach wroga pomagać wkraczają- 

cym wojskom radzieckim i polskim.

Zamordowanie Jana Grubę w Strzepczu
asssscsssszssssśsasasssaassasesass=

Grupy partyzanckie powstałe z ludności polskiej ze Strzepcza i okoli* 

cznych wiosek wybudowali sobie bunkry partyzanckie w lasach tępskich 

lasach tępskich przepływa rzeka,która stanowiła przed wojnę granicr 

polsko-niemiecką ,na tej rzece Niemiec Kreft posiadał młyn wodny,przf 

ważnie gospodarze Polacy do niego wozili zboża na przemiał.Punktem 

aprowizacji dla partyzantów przebywających w lasach tępskich był wła< 

śnie młynarz Kreft i jsgo zabudowanie.Do niego Polacy zawozili zboże 

tam też był duży piec wktórym pieczono dla partyzantów chleb.Jednym : 

dostawców był Jan Gruba ze Strzepcza i Kos Aleksanderzabudowaniac1 

Gruby magazvnowano też zapasy artykułów żywnościowych i odzież.Gruba 

przeważnie w niedziele i ścięta wczesnym rankie^ /-yjażdzał do tearo m 

yna różnymi drogami,które zawsze zaprowadziły go do młyna w Nawiczu 

do Krefty .Utrzymywał dobre stosunki z komndentem policji 'iegn^rem a 

uzyskane wiadomości od niego przekaz'■rwał Wiesławowi Formeli, komenda 

towi komendy gminy TO?T"Gryfa" .Gestało na liście podejrzanych umieści

Jana Grubę,każdy jego ruch był śledzony i nie mogli wpaść na żaden 

trop.

str .96
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W dniu 8 grudnia 1944 r . w godzinach rannych o 2-giej-4tej rano BS.

Sznykler i Klausa aresztowali Jana Grubę .zakutego w kajdany zaprowa

dzili na posterunek policji.A. oto relacja naocznego świadka,Władysła

wa ’ iszka ze Strzepcza.We wczenych godzinach rannych codziennie dochc 

dziłem na posterunek sprzątać i opalać biura.w godzinach porannych nfi 

posterunek policji przyjechał słynny gestapowiec Jan Faszubowski,naj 

pŁrw pytał się Grubv do kogo i dokąd zawozi żywność dla partyzantów 

gdzie maje swoje bunkry-odpowiedż brzmała,że o niczem nie wie.Kaszu- 

bowski odpowiedział ty polsko Świnio będziesz mi tu zaraz o wszystkie 

śpiewał.Kaszubowski.kazał najpierw wyrwać siłą długie wasy,które wyrv 

wano z kawałeczkami ciała od warg.Po tej akcji Gruba odezwał sie do 

Kaszubowskiego ty niemiecki szpiclu i bandytotmordujesz niewinnych Be 

laków,ty chamie.morderco i .t .p .V  tedy Kaszubowski wściekły jak pies 

podskoczył do Gruby chwycił go za włosy i począł głową bić o ścianę 

i jednocześnie szczuł psem policyjnym .Po Kaszubowskim to samo zrobił 

Sz^nkler i Klausa.Jana Grubę zbito pałkami gumowymi,tak,że upadł nie

przytomny ny ziemię,szczuty psami które wyrwały mu żywe mięso z uda 

piersi , brzucha,ogołocony z ubrania psy rwały kawałki ciała z nóg,rąk 

był zakrwawiony,że nie można go poznać.Za nogi wyciągnięto Grub« na 

podwórze na kupę gnoju i tam strzałami z pistoletów został dobity,psy 

w dalszym ciągu już trupa rozszarpywały na kawałki poszarpane ciało w 

kawałkach gestapowcy wrzucili do czopki gdzie składowano węgiel.Dnia 

następnego musiałem zbić z desek skrzynkę do której wrzucono pokawał

kowane ciało Jana Gruby,przy tej pracy bvł Antoni lewiński i Jan Grze 

kowicz z ejherowa .Niby to trumna a za nia mogła pójść jedynie żona 

Gruby,nie pozwolono jej płakać a całym orszakiem pogrzebowym bvli ges 

stapovcy.' tym samym cziasie w Pobłociu na ybudowaniu gesta-powcy are 

sztowaki Kobiele,który został uwiązany za szyję n? powróz następnie 

do woza i podczas drogi do trzepcza bity pałkami,mmnbirmiiBiEł został zam 

mordowany .Gestapowca wpadli na trop,że Władysław Figzka brał udział

w rozbiciu aresztu w trzepczu»^v^ kilkakrotnie w ich pułapkach,leca 

do koacą wojny go niezłapali.
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\kc je rozbrajania Baltendojezów i Niemców
SSSSSS3SSSSS32 Ztss SSS3a8S8aBB9SSXBSSSSS8aS0lS

W okresie jesieni 1944 r.dokonaliśmy akcji rozbroję! na terenie powia 

tu lęborskiego w okolicy j^ebuni* ^Zakrzewo-Popowo .Józef Drewa,Józef 

Broński, Ambroży Pipka i ja utworzyliśmy kilka grup partyzanckich .Do 

akcji tej włączono partyzantów z lasów tępskich,z terenu I.inia i z la 

sów mirachowskich między innymi brali udziałjpaweł Laskowski,Jan Boli] 

źski,Józef Pipka,Mikołaj,sześciu żółnierzy radzieckich z bunkru Józef 

Wro Iskiego, Bigus z Niepoczołowic,Bigus z Kamiennicy Królewskiej,Franc; 

szek Piask,Antoni Wroński z Kamienia,Kazimierz Wroń.skifW grudniu 1944 

we ws' Zakrzewo obstawiono zabudowanie Balfendojcza w którym odbywały 

się narady Niemców .Na to zebranie stawiło się 13 hitlerowców uzbrojo

nych w różną broa.W późnych godzinach wieczornych oddział partyzancki 

pod moim dowództwem wpadliśmy do do pokoju w którym odbywało się ze

branie ,HŚBicy zostali zaskoczenifrozbrojeni .We wsi Ponowo Ortsbauar- 

fuhrsr był leśniczy,który tropił partyzantów i był złowrogo ustosunko 

wany do polskiej ludności .Józef Vro xski wrwz z 'mbroźym Pipka zorgani 

zov/ali napad na leśniszówkę w Popowie.Leśniczy Niemiec otrzymał norze 

dne lanie zmusili go do zdjącia portrelauHitlera ,który następnie mu

siał nogami podeptać dokonując jego rozbrojenie.7dobycz wynosiła 1 du

beltówka, jeden pistolet i około 200 szt amunicji.Niemiec Szulc S.Aman 

zam.w Popowie po rozbrojeniu leśniszego wyraził się,niech no do mnie 

przyjdą partyzanci to ja im pokażą.W dniu następnym kiedy Szulc sie

dział wieczorem przy kolacji partyzanci przebrani w ubraniach SS i We: 

rmachtu wtargnęli do mieszkania Szulca,który został wyłożony na stół 

pocz;vm dostał lanie,musiał podpisać,że jeżeli będzie robił krzywdę ro\ 

lakom,następnym razem zostanie zastrzelonym zdobycz wynosiła 1 pisto

let maszvnowy U .P i . jedna krótka bro< i zapas amunicji. 

Ortsbauerfuhrer Szulc o napadzie partyzantów zameldował do gestapa w 

Lęborku i zażądał aresztowania wszystkich Polaków .Na Szulca wydano wy 

rok kary śmierci.’ racając do domu leśna drogę i tum odczytano mu wyro] 

śmierci i został zastrśaifijffifcn przez partyzantów.
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Narodzenia w bunkrze "Jutrzenka” w dniu 24.12.1944
s = sss 3 3 a3 »s »ss assssaasssssrsssssssszassssssssrsstiss

w dniu wigilijnym Augustyn Westphal zarządził,że wigilja odbędzie się 

w bunkrze ”Jutrzenka”by za wyjątkiem warty wszyscy stawili się wiecz®* 

rem do bazy z kąd nastąpi wymarsz do "bunkru ”Jutrzenka”Mnie i Drewe 

wyznaczył do przygotowania bunkru na ta uroczystość.Na ścianie zawie

siliśmy chorągiew biało czerwoną,na środku zawieszono godło polskie 

orła białego,pod spodem postawiono stół zakryty prześcieradłem a na 

stole postawiono małą choinkę.Nie była ona bogata,były szyszki świrk® 

we,różne ciastka i małe żaroweczki,podłączone do kilka akumulatorów. 

rrestphal na samym początku podzielił się z wszystkimi opłatkiem,poczyii 

odśpiewano głosem pr/.yeiszonym kilka kolęd , następnie zabrał głos i 

omówił sytuację na frontach,nakreślił zadania na najbliższy okres,to 

okres ko icowej fazy II-giej wojny światowej .Napewno następna wigilię 

Bożego Narodzenia będziemy uroczyście obc^odzć w oswobodzonej naszej 

Ojczyźnie.Niemcy mszczą się na Polakach,że wojnę przegrywają,że się 

cofają,bądźmy ostrożni,działajmy ze spiytem i nie dajmy sie hitlerow

com złapać.przystąpmy do akcji sabotażowych na tyłach wroga,należy 

niszczyć środki łąezności,zrywać linie telefoniczne,środki komunikacy^ 

jne przez rozkręcanie szyn kolejowych,rozbrajać mniejsze grupy wojska 

a przedewszystkim likwidować SS.Własowców,którzy specjalnie wysługują 

się hitleryzmowi.Uczciono jedno minutową ciszę za zamordowanych,zabiftw 

tych i spalonych w krematoriach Polaków a po tem zaśpiem^ano -Jeszcze 

Polska nie zginęła.Na zakończenie "estphal powiedział,że następna wigj 

lję będziemy spędzać już w Wolnej i Niepodlwgłe j Polsce Ludowej w PolE 

sce Demokratycznej a nadchodzącym wojskom polskim i radzieckim należy 

podać braterską dłod i razem wspólnie gromić nieprzyjaciela,którym 

dla nas s; Niemcy hitlerowskie.Na tej wigilii byli niędzy innymi obec 

ni: Koezałka,Jankowski, ro >ski,Drewa,Dejk,¥iotk ;Uo jzy, Ostrowski, ~zut€ 

oraz 9 ** ciu partyzantów. p0 powrocie z Jutrzenki w bezie u ^ankies?© 

ustawiono stoły i przy nich sporyto wspólna kolację majsc na poczęstu

nek parę litrów wódki/bimbru/.

v'igilja Bożego

V
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Na partyzanckich ścieżkach
ssscaiBassBassssssiisssasaassa

Przez gąszcze brzeziny,ścieżkami zwierzyny 

Partyzant się skrada we mgle 

Nie wraca z zabawy,lecz z nocnej wyprawy 

Odpocząć po trudach dziś chce

Koledzy są w schronie i ogiea tam płonie 

Ciepłą kolację wnet będzie miał 

Lecz w drodze do schronu na leśnej polanie 

Od wroga śmiertelny padł strzał.

Odpocztł na wieki,choć schron nie daleki 

Zwycięstwo i wolność już ma.

A w sosen konarach jak w bitwie fanfarach 

' iatr pieśń partyzancką mu gra.

Marsz partyzancki Tajnej Organizacji ’’ ojskowej "Gryfa Pomorskiego*!
rttBSBSsasssssssBsa&ssssasa&aaaaassssaasaKassssaaaacassaaaaasssasass

na melodię -lwięta miłości Kochanej Ojczyźnie- 

Hej partyzanci,podziemia żółnierze 

Ojczyzna woła dziś do boju nas 

Każdy karabin niechaj w dłonie bierze 

I niech się kryje w jak najgłębszy las.

Gotowi wcitjż jak jeden mąż 

Życie za Polskę oddamy 

Chcesz wolnym być musisz się bić 

Innego wyjścia nie mamy.

Zbrojny po zęby wróg się do nas skrada

Lecz my nie wiemy co to znaczy stracfe.

hitlerowskiego zmiażdżyć trzeba gada,

ięc celujmy celnie po stalowych łbach.

Gotowi wciąż jak jeden mąż

Życie za Polskę oddamy

Chcesz wolnym być musisz się bić

Innego wyjścia nie mamy.
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Za naszą krzywdą za nasze niewolę

Za tyle w Polsce wytoczonej krwi

Pomścimy bracia,bestii swawole

Miechaj się lęka,niech przed nami drży.

Gotowi wciąż jak jeden Mł*ż

Życie za Polskę oddamy

Chcesz wolnym być musisz się bić

Innego wyjścia nie mnm niemams

Kie płacz mateczko,nie płacz ukochana

Kiedy odnajdziesz twego syna grób

Bo to ofiara za Polskę oddana

Więc mu pod krzyżyk taki napis zrób.

Gotowi wciąż jak jeden mąż

Życie za Polskę oddali

Chcąc wolnym być musiał się bić

Innego wyjścia nie znali.

Tajna Organizacja '.ojskowa M .F. 1 1 .T. 1045 r .

Gryf Po- .orski 

Komenda KaczeIna 

J .  1.-45 r .  R o z k a z
SSSSSSSSSBSSC

I)o wszyst’ ich Komend T .0 /v.Gryfa Pomorskiego-Powiatowych Gminnych 

i Ysi.Po imo wielkich aresztować naszych przywódców,na ich miejscach 

zostali powołani nowi,praca Komendy Naczelnej idzie dalej naprzód.

'V selu przyjścii z pomocą wojskom alianckim nadszedł czas przystąpić 

do walki na tyłach wroga,jak: rozbrajanie mniejszych oddziałów woj

skowych, likwidować oddziały SS.Własowców,S .A.Tolic ję i żandarmerię. 

Zrywać linie telefoniczne,rozkręcać szyny kolejowe,niszczyć obiekty 

wojskowe .Po wkroczeniu wojsk Związku Radzieckiego i polskich,przyłą

czyć się do nich i wspólnie gromić, wroga hitlerowskiego aż do zwycię 

stwa.Polaku będący w leśnych oddziałach partyzanckich .c^wyć za bro.' 

i walcz o olm? i Niepodległa Polskę Ludów ł .

Kierownik Biura Prezes Rady Naczelnej

■' - por i'>ro - / "'"'iotr " orski
za kom^nd^nta ^aczelr«go /-/ z»rak

str .101
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Stoczona walka z 19 na 20 stycznia 194-5 r-
ssBsssaassasEtssaaasssssaassassasaiiaBsa&sasass

dniu 1 9 ,1.1945r .fryłem we wsi ^taniszewo pow.Fartuzy w zabudowaniach 

Izydora Kwidzi^skiego, gdzie na szopie posiadałem bunkier zapasowy i 

tam tęż często wykonywałem pieczątki.W godzinach wieczornych przyby

ło do mnie dwóch łączników od estphala z bunkru Jutrzenka .Wostphal 

wezwał mnie do stawienia się w komendzie naczelnej, żeby zabrać żywno

ści na trzy dni,będą prowadzone akcje przeciwko Niemcom,że przeprawiaj 

my się w lasy lęborskie,bytowskie i słupskiego.Jak sie po wojnie downto 

wiedziałem miało na celu spotkania się z wojskami polskimi i radziec

kimi .Przejście drogami do "Jutrzenki" było niebezpieczne,gdyż bvły wn 

one naszpikowane patrolami SS .Własowcami i landwach f . ’’y braliśmy drogę 

wzdłuż płynącej rzeki doliną poprzez wieś Głusino -T.eobór i I.ew i no.

0 godzinie 23.00 wymaszerowaliśmy ze Staniezewa,przeszliśmy wieś Głu

sino i zbliżaliśmy się w pobliże leśniczówki Leobór,śniegu było na ja 

kieś 50 cm,była wielka mgła.doczodziliśmy do zalesienia tam były krza 

ki nad sama rzeczki.; i od razu usłyszeliśmy po obu stronach alarmujące 

gwizdki,były one też na przedzie.Na tle jasnych chmur zauważyliśmy 

białe postacie ludzkie,które powoli do nas się zbliżały, rzeka w środ

ku nie była zamarznięta,wiec do niej wskoczyliśmy .Z poza chmur wyłomfc 

nił się kriężyc i wtedy Niemcy nas zauważyli,wołali do n^p byśmy sie 

poddali,by podnieść ręce do góry,na ich wołanie przygotowaliśmy się 

do walki .Niemcy pierwsi zaczęli do nas strzelać, rzeczka przepływała z; 

zygzakiem,to było dla nas korzystne i otworzyliśmy ogień, z naszej sztatt 

strony.Wycofując się do Głusina strzelaliśmy co chwilę z innej pozycj: 

Niemcy otworzyli huraganowy ogień,strzelali z jednej i drugiej strony

1 wyszła taka sytuacja,że wśród Niemców słychać były jęki rannych,oka 

zało się że do siebie samych strzelali,powstało zamieszanie .""yśmy tym 

tymczasem przeprawili cię do Głusina i poprzez iizinę do Ftaniszewa. 

Śnieg zaczął padać i wszystkie ślady za nami zaginęły.Bvliśmy do oaaa 

zmoczeni.. Staniszewie był w tym dniu ciepły piec po pieczeniu chleba 

i prze noc wysuszyliśmy sobie mokre \ibrania i skarpetki.
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Woje aresztowanie 21 stycznia 1Q45 r .
saBasasasassasaaaaBassBSsasasssBsssse

Dnia następnego wybraliśmy się w biały dzień przed południem do wsi 

Stara Huta Wybudowanie do gospodarza Pry czkowskier>:o. Obydwaj łecznicy 

udali się z powrotem do "Jutrzenki" .U Pryczkowskiego zastałem tam par

tyzantów zk Nowej Huty,którzy przez cały dzień przepuszczali na maszyi 

nce od mięsa wyrośnięta zboże z którego miał być bimber.Nad samym wie: 

czorem partyzantów wysłałem do ich domów,by zabrali ze soba na 3 dni 

żywność i stawili sie z powrotem na godzinę 2.00 w nocy .Posiadane 

włoż riem w s jt0m  ̂ i tam też złożyłem zapasowy amunicję .Mnie jm

więcej o godzinie 1 8 .-tej ze synem Pryczkowskiego udaliśmy się do sta; 

jni,by do zacieru włożyć drożdże.Zacier był rozłożony do 5 beczek i 

był on za gęsty,więc Fryczkowskiego wysłałem po ciepłą wodę.^ryczko^- 

ski ledwo wvszedł ze stajni zaraz wrócił z powrotem i po cichu -Dowie

dział mi że na podwórzu jest pełno kacapów niemieckich w białych nakr? 

ciach/pelerynaciy ,posłałem Pryczkowskiego z powrotem a ja się tutaj 

gdzież skryjęPryczkowscy posiadali bunkier nad stajnia ale wejście bj 

było od strony zewnętrznej, od podwórza,szukałem innej kryjówki i w kot 

cu je znalazłem.2yła duża skrzynia z sieczką do której zanurzyłem się 

a na twarz położyłem worek.Jak Pryczkowski wyszedł ze stajni Niemcy 

pytali go a z kim tam w stajni rozmawiałeś,na to odpowiedział,że 

koni mówił.A. kto tam jest w stajni-tam nikogo niema odpowiedział.Niem

cy weszli do stajni,zaczęli po kątach świecić lanjkami zobaczyli w 5 be 

czkach zacier i w kolcu podeszli do skrzyni z sieczką.Pryczkowskiemu 

k&tą zdjąć worek i wówczas powstał krzyk,ręce do góry wstać i wyłazić 

ze skrzyni.To był dla mnie śmiertelny cios i tu już Niemcom uciec nie 

mogłem,bowiem było ich conajmnej 50 osób.” srfcuacji w jakiej się znala

złem,była dla mnie korzystna,ze przy sobie nie miałem broni.Po wyjściu 

ze stajni w dwu szeregach stali fiiemcy w białych pelerynach a ja z uni€ 

sionymi rękami w górę byłem prowadzony do pokoju Prvczkowskiego. Po 

przeprowadzeniu rewizji a byli to SS,Własowcy,którzy biegle władali ję

zykiem- polskim zadawali pytania,a gdzie macie radiostację nadawszo-od 
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co dzisaj Londyn mówił,co z Moskwy podawałi,gdzie macie leśne bunkry 

gdzie wasze dowództwo,na to odpowiedziałem,że o niczem nie wiem 4 do 

partyzantów nie należę.W gminie Siadowo byłem zameldowany na imię An

toni,pytają się o ludwika Miotka,-odpowiedziałem,że takiego nie znam 

Dostałem porządne lanie pajc zyskiem W  zawsze to samo odpowiadałem.

To dlaezego schowaliście się do skrzyni,na to ddpowiedziałem wiedząc 

że za robienie bimbru też jest kara i dlatego się schowałem,W trakcie 

rewizji w kominie znaleźli od całej świni mięso wieprzowe,zakupione 

przez partyzantów .” óvTC z as ściągnęli sąsiadów, którzy zaprzpgnęli do 

sani konie i na jednych ze san musiałem położyć  się na słomę i tak ze 

mm jechali do wsi taniszewo,.V Ftaniszewie w miejscowej Fzkole mieści 

ściła się siedziba Landwachy,mieli z SS.'"’ł as owcami wspólne nocne dyżu 

ly-sPostawili mnie wakutego w kajdany w jeden róg a rodzinę Pryczkow- 

skich w drugi róg i nie wolno było z nikim rozmawiać.Pryczkowskiemu 

tej nocy ludzie postarali się od sekretarza gminy zezwolenie na ubój 

i to z data wsteczna.Rano z Sianowa przyjechał komendant Posterunku 

Policji Pageman i po.przesłuchaniu rodzinę Pryczkowskich puścił do do 

mu a mnie za bimber przewieziono do w i ę z i e n i a  do Kartuz,rod eskortą 

3“ech policjantów. x

Pobyt w więzieniu w Kartuzach
:ss = ssss = = :

Naczelnik więzienia przyjął mnie za czyn jako bimber - majster,zosta

łem ulokowany w celi na parterze w której był stan 7 a ja byłem ósmym 

Cela więzienna była o rozmiarach 4x2.50 o łóżkach piętrowych.Na drugi 

dzień podczas rannego apelu naczelnik pyta się,kto zechce na oc^onika 

ostrzyc piły do drzewa,ja zgłosiłem się.Na plac więzienny przywożono 

drzawo dłużycę a więźniowie przez cały dzień musieli piłować na kloc

ki 40 cm następnie je szczepiąc na drobne kawałki,pocięte drzewo było 

magazynowane przy bramie z kąd naczelnik z dworna więźniami wydawał to 

drzewo Flichtlingom /uciekającym Niemcom z Prus rsczodnich/ Naczelnik 

zaprowadził mnie do pomieszczenia na poddaszu,dostałem nowe pilniki i 

tam też ostrzyłem piły.Naczelnik mnie zamknrł na klucz i przychodził

150



n

str .105 .-

po mnie na objad i na kolację .Znalazłem dwa nowe zamki to były zapasę

we,jeden od cel a drugi od drzwi wyjdciowych.norobiłem dwa klucze za

pomoc* tych kluczy mogłem wyjść z więzienia, szafie znalazłem czyste

blankiety zwolnieu z więzienia,brak b^ło pieczątki więziennej.Znala*J

złem też kawałki gumy podesfcwowej,która nadawała się do wykonania nie

czątki,dorobiłem nożyki z piły żelaznej i zabrałem się do podrobienie

pieczątki więziennej według wzoru odbitki znalezionej w szafie. 

Cyrkiel zrobiłem sobie sam
kalkę i zwykły ołówek znalazłem w szafce 

małej i już w kilka dni miałem pieczątkę okrtgłe i podłużna wykonane, 

Po ostemplowaniu około 100 sztuk zwolnieu z więzienia całość zawinai# 

łem w rulonik i podszas apelu porannego na -placu więź lennym schowałem 

to w zadaczeniu obok kurnika naczelnika w podwórzu.Podrobione klucze 

wypróbowałem i schowałem w kominie wentylatora w celi w której siedsi 

działem .Pewnego dnia powiedziałem do współwięźniów,czy byście poszli 

gdyby tak ktoś otworzył w nocy cele i bramy więzienne,wszyscy powie

dzieli że tak napewno byśmy poszli.Na ten temat więcej nie rozmawiać® 

łem. dniu następnym zostałem wezwany do kancelarii więzienia i tam 

był gastapowioc,który zapytał się mnie a gdzie masz te podrobione ky, 

klusze od więzienia,zorientowałem że zostałem przez kogoś z mojej ce 

li zdradzony i odpowiedziałem,że tak sobie w celi zażartowałem i po

wiedziałem, ale o kluczach nic nie wiem,iostałem porządne lanie od t»- 

go gestapowca ,posłano mnie z powrotem do celi.Po celach podczas sfcni 

dnia odbyła się rewizja szukali za kluczami,lecz ich nie znaleźli.

Od tego dnia juź więcej nie byłem zabrany do ostrzenia pił.Na celi 

powiedziałem,że w&ód nas jest szpicel i wkrótca wykryliśmy go.Za pa® 

parę dni a było to pod koniec lutego 194-5 z rana przy pobieraniu ka

wy zauważyłem jak Bianga Ps ."Patria." podchodził po kawę .Tym widotonLw 

kiem byłem zaskoczony,przecież wiedziałem że BiangO poszedł na współ 

pracę z gestapem w Gdd.lsku, ale jego obecność tutaj świadczyła,że 

cóż jest w nieporządku,widocznie ma mnie rozpoznać.

i,
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Na następny dzieu podczas apelu porannego naczelnik więzienia wszyst

kim wyznaczał pracę kto z kim ma pracować.Na samym końcu pozostał© 

nas dwóch to byli ja i Jan Bianga^naczelnik podszedł do nas i powie

dział no i wy też we dwójkę będziecie drzewo piłować.Teraz zauważyłem 

że wokół mnie cóż się dzieje.Biangę znałem w bunkrach partyzanckich 

byliśmy razem w bunkrze "PtasiaT! ola" a gdy bianga został aresztowany 

znając szyfr Grrfa w Gdańsku na gestapo rozszyfrowywał pisma i spisy 

członków które gestapo zdobywało w terenie,przetłomacfeył je na język 

polski i niemiecki ."Rrzez jakiś czas piłowaliśmy drzewo a następnie 

Bianga usiadł na pniak kazał mnie też usiąść i zaczął rozmawiać na te 

mat o organizacji "Gryfa Pomorskiego” gdze jest Westphal,gdziejest 

Jankowski,sdzie są bunkry komendy naczelnej,że mi takiego człowieka, 

który nas dwoje w nocy z więzienia wypuści i chce się koniecznie z 

przywódcami Gryfa spotkać,że jaźeli to miejsce wskażę to po wdanie 

będę miał olbrzymie powodzenie w życiu politycznym .Ja na to odpowie

działem mu,te jak ciebie aresztowali to od tego czasu straciłem z ni

mi wszelką łączność i ta organizacja to była kupa dziadostwa i nic z 

nimi mnie nie wiąże .Tak rozmawialiśmy i w tjsm inni więżnowie zaszęli 

krzyczeć uważajcie bo w oknie przygłąda się gestapowiec Kaszubowski. 

Spojrzałem na okno i rzeczywiście Kaszubowski stał w oknie patrzac na 

mnie z Biangi. Po upływie może pół godziny Bianga został wezwany do 

kancelarii więziennej i tam Kaszubowskiemu zdał relacja odamnie uzy

skana .Tego samego wieczoru Naczelnik więzienia przy ydawaniu kawy 

zabrał mnie na bok i mówił że po wykonaniu z desek sanek dostanę koce 

karabin i razem za amą pojadą inni do lasów do bunkrów by tam założyć 

organizację,która będzie działać po wkroczeniu wojsk Radzieckich.

Dnia następnego zaraz po objedzie pracowałem przy szczerianiu drzewa 

sam,poszedłem do ustępu a obok ustępu był kurnik,gdzie były kury nanm 

czelnika wszedłem do niego , zobaczyłem duże okno posmarowane wapnem, 

liczyłem że tam za szybą niema kratów,więc dwoma pięściami ostrym a 

krótkim uderzeniem uderzyłem w szybę,szyba rzprysła się w kawałki.
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wówczas zobaczyłem potężne kraty żelazne.wycofałem się z kurnika uda

łem się do mojej pracy.W godzinach popołudniowych kucharz poszedł do 

kurnika z karmą dla kur,po chwili wychodzi i idzie do bramy,gdzie był 

był naczolnik widocznie opowiedzieć mu o potłuczeniu szyby.Naczelnik 

bramę więzienna zamknął i pędził do kurnika,natychmiast przerwano pra 

cę i nastąpiła zbiórka w<Mu szeregu,kazał wyciągnąć wszystkim ręce 

oglądał je z każdej strony,nie znalazł żadnych śladów ^okrwawienia, 

Naczelnik odezwał się do wszystkich i pytał się kto dzisiaj był w mo4" 

im kurniku,kto tam Mpitói zbił szybę niech się dobrowolnie przyzna i 

wystppi z szeregu a ja mu żadnej krzywdy nie zrobię.Iowtórzył to do 

trzech r>azy a gdy nie było chętnych poszedł do*- kancelarii zadzwonił 

po gestapowców.Etaróch gestapowców stoj?c na schodach czekali na moment 

jak będziemy szli do swoich oel i wtedy kto szedł powoli dostał biczy

skiem więcej batów, dniu następnym naszelnik potrzebował na ochotniki 

ków 6-ciu więźniów do rozładunku węgla dla szpitala,ja zgłosiłem się 

lecz mnie nie zabrano.Malinowski Franciszek gryfo-iec zgłosił się do 

rozładunku węgla a który został wybrany»przed udaniem się do tej pra

cy podałem mu 15 szt zwolnień z więzienia,które miałem ostemplowane , 

Węgiel wożono samochodem a gdy jechali z ostatnia wozem,podczas przeji 

jazdu ulicami 6 ciu więźniów wyparowało a z nimi Kalinowski .Po spotkaj 

niu się z nim po zakończeniu wojny podziękował mnie za te blankiety, 

był kilka razy kontrolowany podczas uczieczki,okazując zwolnienie i 

został przepuszczany przez kontrole. Przed tygodniem do więzienia prz? 

wieziono 6-ciu Włochów,którzy odmówili walki za Hiterah byli w wojsko 

wych munduracv i płaszczach,jeden z nich znał jeżyk polski.Podczas 

szczeniania drzewa weszłam z nimi w kontakt,przygotowujfc z nimi uczie* 

czkę z więzienia.

Rozstrzelanie więźniów
ssae =er = cs:ssssss2s3s3=; = -ss

W rlniu 2 marca 1945 r nie wypuszczani nikogo na plac do roboty.Mniej- 

wiącej o godż 10.00 tej na plac więzienny wmasznro^ał plubon egzeku

cyjny FS.Dwóch gestapowców trzymało linkę za dwa końce ok.50 mtr r»ł.
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a inni wyprowadzali z cel więziennych uprzednio prz”wiezionych żydów, 

żydówki i tych którz^ mieli ręce i nogi odmrożone ,przywie-..zawali ich 

do linv po dwie osoby po jednej ręce w odstępacz co pół metra,a gdy 

lina była już zapaełniona nastąpił wymarsz w kierunku do lasu .Za ja- 

gakiż czas słychać były serje z broni maszynowej i tam zostali rozsiftraj 

strzelani.Po tym wrócili jeezcae raz i zabrali wszystkie*- tych,którzy 

uciekli podczas ewakuacji o^ozu Bztuthof i zostali złapani.Prz<=>z wy

sunięte lusterka z celi widziałem jak drugim razem linka była skrwa

wiona i wiadomem było,:>.e i ta druga kolumna idzie na rozstrzelanie.

Ucieczka z więzienia
sssBssssBaeaBssisssss ss ssać as sssssssss

W dniu marca 194-5 r.po apelu porannym wszystkich zagnano do pracy 

na placu więziennym do piłowania i szczepiania drewna.Z '"łochami plac 

działania był już opacowany,podałem im blankiety zwolnien i rozpoczęt 

to przygotowania do wyparowania z murów wieziennych .Czterecl Błochów 

we dwie piły były zatrudnione przy piłowaniu dłużyc a ja i pozostałyc 

dwóch byli przy szezepianiu.Onierżyliśmy wysokość muru więziennego, 

począwszy od góry co pół metra niżej ustawialiśmy serie kloców drzew? 

i w ten sposób zbudowaliśmy cóż w rodzaju schodów at ha sam wierzchom 

łek muru więziennego .Gdy wszystko było już gotowe a naczelnik więzie

nia był zajęty wydawaniem drzewa dla flichtlingów najni^rw rzucili 

się "łosi przeskakując mury więzienne a na samym końcu skoczyłem i t 

ja.Jak byliśmy na murze,wówczas więźniowie zaczęli, wołać do naczelni- 

kafże T"łosi uciekają z więzieniatwidziałem jak naczelnik zamykał bra

mę i to było moje ostatnie spojrzenie na -plac więzienny na więzienie . 

Po wyjściu na szosę w kierunku do Sianowa pomieszaliśmy się z flicht-- 

lingami.Za mostem w lesie stała kolumna wozów b łv to wozy Niemców 

którzy uciekali przed frontem .Przyłączyliśmy się do wozu jednej niem- 

ki,która miała dwie córki,była one ładne a jedna z nich władała języ

kiem włoskim i francuzkim,n łosi pokazali s--oje zwolnienie z więzieni t 

4 teraz nie wiedza dokąd pujść .Niemka poprosiła ich do swojego woza

który był na gumowych kołach ,był kryty plandek® i było tam dużo mie.j 
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Za brałem się razom z vłochami.Niemka zamierzała przedostać się w kie 

runku do Lęborka i w tym wypadku posłużyłem swoimi wskazówkami,że 

znam t? drogę i ich wyprowadzę .Niemki były zadowolone, że mają ze sobą 

mężczyzn więc wyruszyliśny w drogę .Pomiedzy -ianowem a ~taniszewem 

zaprononowałem Włochom by poszli razem ze mnc do partyzantki,’rło?i mii 

nie c} cieli już dalej walczyć pojechali dalej z nlemkami a ja udałem 

do Głusiną do Franciszka Kalinowskiego ps, "Pieprz" .Cale masy ludzi 

uciekały z marszu śmierci i byli bez dokumentów,poratowałem ich mając 

ze sobc zaświadczenia zwolnienia % więzienia które miałem ze sobą,

Walki na tyłach wroga
aassexsaass ss =s sss&ssss:

Po przybyciu do Malinowskiego zaraz skontaktowałem się z załogą bun

kru "Jutrzenka".przejąłem też dowodzenie .Zbi srałem tych wszystkich

którzy uciekli w marszu obozu Sztuthof/marsz śmierci/wśród nich było
)

dwóch ros janów,było j>-ech francuzów .Rosjanie z Malinowskim poprzez 

wieś Kolonię dotarli do lasów pod Kartuzami w celu nawiązania kontak

tu z wojskami radzieckimi.Malinowski wrócił z grupt żółniarzy Zw,Padz 

dzieckiego z tym,że byli w mundurach Wermachtu a wśród nich był dowód 

ca s stopniu S S , Majora Wermachtu.Od tej chwili dowodzenie przejął ma

jor,który przystąpił do działania,władał językiem niemieckim,polskim 

rosyjskim i angielskim,wtedy nastąpiło pierwsze braterskie spotkanie 

z Polakami,Ta same drogą po przez pola widać było zbliżające sie gru«; 

py żołnierzy radzieckich a więc mieliśmy już wsparcie siły.Front niem 

iecki oył we wsi Sianowo,byliśmy o 5 kim poza frontem.Na drodze i nol 

lach pomiędzy 'taniszewem a Leoborem stał niemiecki talx>r wojskowy 

było tam około 50 wozów porokonrych,z amunicją,żywnością,i bronifi. 

Podzielono nas na kilka ^rup,naszym zadaniem było okążyć tabor i na w; 

wystrzelenie czerwonej rakiety mieliśmy przystępie do akcjipRyliśmy 

już zaopatrzeni w bród i granaty,posiłki żółnierzy radzieckich dotar

ły już do nas i w dalszym ciągu dalsze maszerowały .Na danv znak rakie 

ty wysypaliś?iy się pod zgrupowanie taboru i zaczęliśmy atak na stoje- 

ce wozy .Niemcy w tym momencie byli przy ognisku , których zaatakował
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p .^ajer,tabor został rozbity przeważnie granatami,żółnierze niemiecyy 

vtórzy byli przy taborze poddali się .Kolumny wojskowa zmieniły kieru

nek wycofywania się i to na Nową Futę i Starą Futęflfcte Nie czekaliśmy 

na spotkanie się z frontem irmii Zw .Radzieckiego ,lecz Major kierowa; 

się do leśniczówki Leobór tam było zgrupowanie kompanii SS. Już była 

siła wojska radzieckiego do nas przeprawiłS^uż ponad 500 żółnierzy. 

Pod silnym ogniem broni maszynowej Niemcy uciekali z Teoboru do wsi 

Lewino,po drodze na drodze i po bokach leżały trupy żołnierzy niemiec 

kich .Znałem ten teren bardzo dobrze,dowództwo zamie rżało Opanować 

skrzyżowanie szos Pobłocie-Smajfcyno, tebnie-Luzino.1 iemcy tymi szosa

mi wycofywali się w kierunku do Wejherowa .Przeprawiliśmy się do lasu 

Pessego ,który leżał w pobliżu tych skrzvżowa.i .Riemcy nas zauważyli 

ale to już było za r>óżno .Rosjanie otworzyli ogie.i wprost na kolumn® 

wycofujbcych się wojsk niemieckich .Py Polcy razem z żołnierzami radzi 

eckimi walczyliśmy ,na szosie powstało zamieszanie,ruch został wstrzy
__

many,iiiemcy początkowo bronili się,wśród wojska niemieckiego na szos* 

sie bvło dużo flichtlingów z wozami,wszyscy wjeżdżali do rowu przydro 

żnego,czołgi przejeżd. ały po pojazdach,po koniach i tam nastr oiła 

prawdziwa masakra,posz&tkow o się bronili,lecz widzrc że se przegrani 

poczęli powoli rzucać brou i poddali się .’Fojska niemieckie na odcinku 

Strzepcz do Pobłocia nie miały innego wyboru tylko złożyć brori i pod- 

da‘ć się.

Kolumna transportowo-zaopatrzeniowa
sssssssssssssssrssasssasssssssssaiss

zakończeniu walk pod ^obłociem dowódca kwatermistrzostwa powiemp 

rzył mnie zorganizować z furmanek i koni flichtlingów 24 furmanek do 

przewozu zboża z Nawicza do kucłini polowej w Pobłociu na Wybudowaniu 

Po pomocy dostałem jednego starszego Strzelca z NKWD o nazwisku Ko

ściuszko .Polacy partyzanci a było ich. ponad 50 uzbrojeni w broi wo 

ziliśmy zboże z Nawicza po przez lasy tępskie do piekarni polowej 

a w stodole w zabudowaniach gospodarza Antoniego ,,;itkiego stały dwa 

śrótowniki,tam b 'li Francuzi,którzy zboże rozładowali a iny wracaliśmy
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po nowy transport do Nawicza,gdzie przy stertach stał^r młócarnie i zb< 

że było z tamtr.d zabierane .Przewieźliśmy około -i50 ton zboża*z któregc 

wypiekano chleb dla wojsk radzeckich waicztcych pod gdańskiem i Gdyni* 

dniu 20 marca z Jankowskim pobraliśmy przepustki do "'a jherowa 

by doFtać eię do M:estphala .Tam zastaliśmy Józefa Drewę,Józef 'ro-iski 

był razem z nami i postanowiliśmy wydać odezw? dekonspiracvjną.

W dniu 21 ^arca 1945r.Sada Naczelna i Komenda naczelna Tajnej Organizf 

cji ojskowej "Gryf Pomorski "wydała ostatnia odezwę dekonspiracyjn*?,, 

w dwóch oryginałach,jedną prżez Rada a druga przez \>ą naczelną.

Odezwa została podpisana; Prezes -tady Naczelnej-Augustyn 'estphal, 

za komendanta naczelnegoHViarian Jankowski,jako sekretarz Rady por. 

ludwik iotk.Pieczątki dekor.spiracyjne zostały wykonane przezemnie w 

nocy z 20 na 21 .III  .1945 .Jankowski wrócił do pracy zawodowej w leśnie- 

ctwie a ja powróciłam do dowództwa kwatermistrzostwa w ^obłociu.

Odezwa została odpisana w kilkudziesięciu egzemplarzach a rozprowadze

niem zajpł się Józef ro.iski p s ."L is ."

a oto treść ostatniej odezwy de konspiracyjnej
83:s:=33S=K3=s:ss=:=:a:5=as=srS5s:s5=! szat =sss=c5=rsss=.=E = a:3r»=:3t:2ss=:3= = s53E:2:s=2r5r=:ss

Tajna Organizacja "ojskowa ¥*jcherowo dnia 21 marca 194 5 r .

Gryf Pomorski 

Rada i Komenda Naczelna

0 A E Z W A
S S . S S S 3 3 S 3 3  3 3 S

Do wszystkich Komend Okręgowych Powiatowych Wiejskich Gminnych

i członków.

Nasza Ojczyzna Polska została oswobodzona z okupacji hitlerowskiej 

dzięki naszym Sojusznikom; Zwiuztowi Radzieckiemu, meryki,'-nglii.oraz 

wybitnej pomocy walczących Polaków na wszystkich frontach i w kraju, 

/alki nasze partyzanckie i nasz trud poniesiony dał nam ’volność i Niepo

dległość Rzeczypospolitej Polski.

Rada & Komenda Naczelna składa hołd i cześć wszystkim partyzantom 

poległym za Ojczyznę.Równocześnie składa serdeczne podziękowanie wszy

stkim Komendantdm i członkom za ofiarność i trud włożonej walki o W01-
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nośc Ojczyzny.

Wydajemy rozkaz rozwiązania i zlikwidowania z dniandzisiejszym 

wszystkich Komend należących do Organizacji Gryf Pomorski .Rozkazujemy 

przekazanie wszelkiej broni Władzom Polskim,* posiadana dokumenty do

tyczące działalności Gryfa Pomorskiego złożyć na ręce " estphala Augu

styna zamieszkałego w Wejmherowie.Zaleca się zdolnym do służby wojsko* 

wej wstępować w szeregi *'ojska Fcl3kie~o i Milicji Obywatelskiej,a 

pozostałym podejmować pracę zawodowa.

Kierownik Biura Prezes Rady Naczelnej

/ - Ludwik iotk / - /  Westphal P.Morski,

por.Pióro- ta l . za Konendanta Naczelnego

/  - /  Marian Jankowski ps.Zajsc-"zarak? 

Pieczątka okn^gła-Tajna Organizacja "ojskowa Gryf Ponorski

dekonspiracja 21 marca 1945 r-*

Pod koniec kwietnia 1954r nastąpił wymarsz wojsk radzieckich na 

Berlin. Nawiezu załadowaliśmy na wozy siana i koniczyny na innych by

ły worki z owsem dla koni.dotarliśmy do Cłupska,gdzie byliśmy w dniu

2 maja. dniu 5 maja zostałem wezwany do komendatury NK” D i UB by prz1 

jść do szeregów tworzącej się Wilieji Obywatelskiej.Komendantem Komen

dy Powiatowej został por .Kaczorowski a ja obji łem Referat \dministrący;1 

jno Gospodarczy w Pow.Kom.Ł .O.Zastępcr moim był Oejk 'ładysław.Partyza 

ci z mojego oddziału zajęli wieś Sąborze i Damnica,tam przejęli gospo

darstwa po niemieckie.Komendantem posterunku Ludwikowo, obecnie Sąborze 

był Stanisław Kurkowski .”ps .Kruk'1.” szyscy osadnicy wstąpili do Milicji 

Obywatelskiej,a gdy posterunek został zlikwidowany,partyzancką broA 

przek zali w I. .0 .

■’ posterunku I-. .0 . w Ludwikowie,becnie Samborze przekazano 

24 r.zt k .b .k . lo cio strzałowe p> szt.M .Pi, 5 szt ,pistolaty,l szt kara

bin maszynowy Lkm. 3 skrzynie amunicji mieszanej.

Praca społeczna » pierwszych dniae>> wolnosśi

str .112.-
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' V  Słupsku zostało utworzona Powiatowa K o m e n d a  M ilicji Ob watelskiek, 
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instytucji nis posiadała żadnych pieczątek urzędowych .Już w dniu 6 .5 .  

rosiadały pi:-czsr;tki przezemnie wykonane Milic. ja,Urzad Baznieczelstwa 

a w następnych dniach otrzymały je następne instytucje .Nie miałem spo 

koju w dzieś i w nocy pracowałem po 24 godzin na dobę .Pieczątki wykon 

nałem też dla powiatów,Miastko,Sławno,Koszalin,dowództwo Radzieckie 

było zaskoczone tym,że Polacy w tak krótkim cziasie potrafili zaopa

trzyć się w piecz.'tki okrągłe z godłem orłapWykonałem też dla Centru: 

Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku dla pułk .‘Płotnickiego.

Przekazanie rezerwy broni partyzanckiej Gryfa Pomorskiego
ssaaasssaaassssssaasassassarsa:

w Powiatowej Komendzie ilcji Obywatelskiej w 'łupsku w d n .l .8.1945 r
Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasssasaasaaaasaaraaaaaaaaaasaasłaaaaaaaraaaaaa

Komendantem Komendy Powiatowej tyjs major, lbin Przechodni.Pod koniec 

lipca 194-5 r.w jednej wiosce w powiecie słupskim grupa żółnierzy raisi’ 

dzieckich w godzinach popołudnio’.vych nadjechali wozami i zacfeęli plą

drować w mieszkaniach Polaków,twierdząc,że to co ^olacy przejęli po n 

niemc^ch ,oni do tego też mają prawo .Posterunek mil icji zaalarmował 

Powiatowa Komendę M .O. w Słupsku.Przy powiatowej komendzie był pluton 

operacyjny około 100 milicjantów .Major Przychodni wysyła ochronę do iftw 

tej wioski,by Polaków obronić przed grabieżą.Prawie cała kompania wyje< 

chała samochodami a za nimi pojechał sam komendant major Przychodni. 

Grupę żółnierzy rozbrojono,zabrano im posiadana bro*,odebrano zabrane 

mienia Polaków,które mieli załadowane na wozach poczym puścili ich by 

wracali do swojej jednostki .Nic nie wiadomo jak się w swojej jednostce 

tłomaczyli widocznie nie podali,że Polaków chcieli obrabować,że Polacy 

ich rozbroili.Na drugi dzień z rana kiedy plu-fcon stał na podwórzu i 

miał ustawione broń w kozły nadjechały dwa samochody wojsk radzieckich 

którzy zeskoczyli z sai ochodu i obstawili w kozłach broń,zaczęli jp 

ładować na samochody,Jak magazynier otworzył magazyn to i zabrali ta 

bróA,która tam się znajdowała.Powiat owa Komenda v .0 .pozostała bez bro

ni .fele fonie zna interwencja Przychodniego z NF?"D nie odniosła s>utku.

tedy porozmawiałem z Ob. ajorem Przychodnim,że posiadam bro.i partyzan
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cką,lecz jest ona w pow i d e  wejhorowskim w bunkrach i jest dobrze za 

naw azelinowana, pow inna być dobra^jest w bunkrze w lesie Rumia i w Ze 

mblewie .Przychodni wyraził z:~odę na przywiezienie jej do Słupska.

W tym te* celu do pomocy dostałem dwóch milicjantów i jednego sierźar 

ta władającego biegle jeżykiem rosyjskim.otrzymałem ostemplowany list 

przewozowy i samochód z kierowcą.Po drodze zabrałem jeszcze Kurkowsk* 

skiego z Ludwikówa.Udałem się najpierw do Rumii-Zagórza gdzie znałem 

dobrze zawiadowcę stacji,który dla mnie zarezerwował kryty wagon 15t 

Przewieźliśmy bro * ze Zemblewa z buhkru ."Jutrzenka’1 a następnie z bur 

kru z Rumii .^o załadowaniu wagon został doczepiony do pociągu osobowe 

go z adnotacją-żywność dla pow .Kom .¥ .0 .w Słupsku .Przewiezienie broni 

samochodem było nie możliwem bo były wozy kontrolowane .w dniu nasteo- 

nym wagon już był w Słupsku .Komendant Przychodni vydał mi rozkaz bym 

był obecny przy rozładunku. ’ trakcie rozładunku przyczepiło się TJKWn 

i zamierzali nam odebrać ta bron.Z dworca powiadomiłem o tym Przychód 

niego .Przychodni wraz z kornendantemU.B. pojechali do NfĈ D i tam rozpo 

częły się rozmowy,które nie dawały rozstrzygnięcia.'tedy Przychodni 

zamówił błyskawiczną rozmowę z generałem Rokosowskim i jemu przekazał 

cały spór zabrania broni .Rokosowski poprosił do telefonu dowódcę NT,TD 

który po rozmowie wydał natychmiestowe polecenie zwrócenia zabranej 

broni Milicji Obywatelskiej i nie robienia trudności w rozładunku tej 

co była w wagonie.

W Powiatowej Komendzie Milicji Obywatelskiej w Słupsku
88ssa8a8essa8ssas8a38ac8Bs'ass3Basas9e3e8SB3sssssQttssssss

przekazałem bron Gryfa Pomors iego w dniu 1 .OB.1945 r 

4 szt .lekkie karabiny maszynowe, 74 szt .K .B .K . w tym 26 -10-cdio strz 

j> szt.automata M .Pi ./pistolety maszynowe/ 4 skrzynie amunicji do 8 

automatów M .P i. 2 : skrzyń z amunicji do kbk,50 szt granaty ręczne,

1 szt pistolet parubelum,1 szt pepesza#która znalazła się dlatego, 

jeden z milicjantów przy rozładunku zamienił pepeszę na M .P i.

Przekazanie broni w Posterunku Milicji Obywatelskiej w Sianowi*

18 szt k .b .k . i jedna skrzynia amunicji do kbk.
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Stoczona walka z SS ,*łasowcami
SSSS3SSSSSS33SSSSSSSSS3SSSSSS3S

W dniu 10 września 1945 r .wieczorem byłem u szwagra 'dmunda Brzozowu** 

skiego w Słupsku,który na ul .Szczeci iskiej przejął gospodarkę poniemie 

cka.Było już ciemno,siedzieliśmy przy kolacji,broń pas i czapkę miałen 

na szafce.W pewnym momencie otwierają się drzwi do pokoju i wchodzi 

dwóch żółnierzy radzieckich,jeden podszedł do mnie i z tyłu w plecy 

przyłożył automat U .P i . a drugi trzymał automat z przodu i zażądał do 

wodu osobistego .Przy stole było nas więcej i tylko do mnie się przyczc 

pili bo byłem w mundurze oficerskim .Byłem zaskoczony tym co się stało, 

przecież nie będę się bił z b żółnierzami radzieckimi,Rozmawiałem do 

nich po przyjacielsku na co dostałem odpowiedź,że muszą ze mn  ̂ poroz

mawiać na podwórzu .Licżyłem że na podwórzu jest ich viecej i potrzebu

je jakąż informację,może zabłądzili.Po wyjściu na oodwórze w gołej głe 

wie,byłem bez broni,zauważyłem ża żółnierze ci tizymają rnie za ręce 

uchwycili siostrę i szwagierkę też z« ręce i ciagna nas do bryczki,ktć 

ra stała na szosie.Na bryczce siedział trzeci żółnierz,trzymał lejce 

w rękach i czekał a* wszyscy wejdą do bryczki .Wszedłem do tyłu a po bc 

kach siedli żółnierze,którzy w dalszym ciągu chcieli do bryczki wcią

gnąć siostrę i szwagierkę .Kobiety chwyciły żółnierzy za włosy i ich 

ciągnęły z powrotem,czapki z głowy pospadały na ziemię.Zapytałem się 

dlaczego konie są skierowane ii kierunku do lasu a nie do miasta i na 

to otrzymałem odpowiedź,że povieziem cię może 200 metrów i będziesz 

zabity jak pies do* rowu wrzucony i zaczęli do siebie rozmawiać po nie 

miecku,ja to zrozumiałem i wtedy zorientowałem,że jestem w pułapce. 

Jeden dostał potężny cios pięścią w nos .następnie drugi a trzeci z 

przodu chciał pójść na pomoc,lecz dostał takie ciosy,*e poleciał pomię 

dzy konie,konie się zarwały a ja zeskoczyłem na żółnierza który podno 

sił się,dostał następne ciosy i wracałem do pokoju szwao-ra,tylko pole

ciałem poprzez pola do I I I  Komisarjatu Milicji Obywatelskiej .Tam już 

\/ był mój brat Klemens , który już zaalarmował ¥ .0 . W pościgu za żółniei** 

ami odnaleźliśmy tylko brycbkę i konie .Po akcji na szosie żółnierze
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wrócili do kuchni i zastali tam siostrę, pytał i się a pędzie jest ten 

milicjant,my musimy go złapać i wykoaczyć,jeden miał twarz zakrwario^ 

ną a drugi ledwo mówił.Jeden z nich wycelował M.Pi do siostry i to by 

ły ułamki sekundy siostra zemdlała upadła na ziemię i w tym momenci* 

padły serie strzałów,potem zaczął siostrę nogami kopać fsiostra była 

w poważnym stanie.Po tym zabrali się do uczieczki.Fo parę tygodniach 

tą całt trójkę ujęto i jak się okazało to byli SS ,;łasowcy,przebrani 

w mundury żółnierzy radzieckich.

W związku z zarządzeniem Związku Uczestników Walki Sił Zbrojnych 

w Warszawie,które wezwało wszystkie organizacje podziemne,które w 

cziasie okupacji walczyły przeciwko hitleryzmowi o ujawnienie się i 

przekazania dokumentów działalności takich organizacji.

Odpis
SS SS SS SEB-tZ SS SS SS SS

Miotk Ludwik Choczewo,dnia 20.02.194-3 r .

w Choczewie

pow .Lębork Do

Głównego Zarządu Związku Uczestników 

Walki Sił Zbrojnych w Warszawie 

W Zarządzie Zwiezku Uczestników Walki Sił Zbrojnych w Słupsku

złożyłem następujące pieczęcie byłej Tajnej Organizacji ^ojskowej

"Gryf Pomorski"

Pieczęć legitymacji wykonana 1 .1 .1944  sztuk 1.- ,Pieczęć poczty po] 

lowej szt .1 .-Pieczęć okrągła o olność Ojczyzny szt . 1 .-Pi częć 

100 zł.Święto '^orza 194^ wykonana w 194-2 r- szt .1 .-"'ieszęć 50 z ł . 

Święto Morza 194-5 wykonanp w 194$ r .  szt.l.-  Pieczątki 100 z ł ,50 s 

20 z ł ,10 zł, Święto Morza 1944 r .  wykonane w 1944 sztuk 4.-Piecza1 

ki okrągłe Pow .Komenda Tczew, "ej herowo, Puck sztuk 3.- oraz dwa op: 

sy i jeden notatnik z działalności byłej Tajnej Organizacji T,*'ojsk< 

wej "Gryf Pomorski" .Pieczątki wykonane na gumie kauczukowej za po

mocą zwykłego nożyka,miary i cyrkla,prze* por.Ludwika Miotk ps .v±( 

ro” • /  - /  Miotk ludwik

Mogiły pomordowanych Polaków w lesie pieśnickim pod ‘̂ h-row^m

- _ _ -------------3-St= = = = = = sai=s= =

w 19^9 r.-

\
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Przed wojną powiat pucki i wejherowski był połączony w jedna całość 

pod nazwa powiat Morski.*' różnych pismach i rozkazach T07"GP" powiat 

Morski zastępuje M-l.

Miasto Wejherowo od grodu Wejhera nazwano 

Od Jółnocy i wschodu jest lasem otoczone

Ludmość tego miasta w większorci kaszubskiego było pochodzenia 

W dniu sierpnia 1939r. ludność do snu spokojnie się poło*vła 

A. po północy cóż strasznego się wydarzyło 

W powietrzu szumiały czężkie bombowce,

Ludność tego miasta wybiega na ulice 

I widzą jak nad Gdynią kłębią dymu się unoszt,

Ziemia się trzęsi* od czężkich bomb zrzuconych 

To wojna - to rzecz straszna i okrutna 

Hitler z nienacka na Polskę napada.

Bombarduje wioski i miasta pali a hitlerowska armia ziemie polskie za
jmuje

Wojska Polskie stojące na straży granic zacięte boje staczają

' ejherowo jest zagrożone, być może że za kilka dni wróg do niego wkro
czy

Ludność niemiecka była ogarnięta szałem radości,

Z kryjówek wyciągali i na siebie wciągali mundury gestapowskie.

Jak tylko wojska nieprzyjaciela miasto zajęli 

Na ulicach miasta swastyki hitlerowskie zawieszali 

Władzę nad miastem S5fSA ,i NSDAp przejęło 

Swoją akcję od aresztowań Polaków rozpoczęli

Niszczą kapliczki,krzyże ścinają i wszystkie polskie napisy zr»wajn .

I bucznie ogłaszają ,

Już nigdy tym miastem Polska rządzić nie będzie

I nad tym miastem polski sztandar już nigdy nie zawiśnie
i. . . .  . , ■

Za wszelka cenę trzeba polskich patriotów wyniszczyć 

W lesie piaśnickim miejsce stracenia dla nich wyznaczyli 

Dokąd ich samochodami wywozili 

Do ręki siłą im łopaty i szpadle wciskają

I \
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Kaaą kopać doły w których zostaną zakopani 

\ mordercy się do nich odzywają

Wy polskie świnie tutaj są wasze ostatnie chwile życia 

Niechaj w tym wspólnym grobie wam się Polska przyśni.

Nauczycielka ludowa Pankówna z Wejherowa 

Z odwaga zaśpiewała,Jeszcze I'olska nie zginęła- 

Ci wszyscy którzy z nią byli razem śpiewali

Zbrodniarze hitlerowcy jak rozjuszone stado wilków do nic*1 strzelali

Odzew tej pieśni -hymnu narodowego

Przenikał wśród leśnej ciszy,hen daleko w zagajniki

Słychać go byłęwśród ludu kaszubskiego,który byłn na wolności

wieść tą też przynieśli,którym uciec sie udało i opowiadali:

Hitlerowscy zbrodniarze bezbronny ludność polską mordują

Całe rodziny Polaków tam rozstrzeliwują

Tam też były ich ostatnie chwile życia rodzinnego.

Matkom od piersi małe maleństwa wydzierali 

I na oczach ojca i matki główkami o drzewo zabijali.

Starsze dieci pytają się swAich rodziców,dlaczego Niemcy nas zabijaje 

Bzy w oczach rodziców stanęły i taką odpowiedź im dali 

Zabijają nas za to,że jesteśmy Polakami,że nasza krew polska jest.

Te małe dzieci,które jeszcze nikomu krzywdy nie zrobili

£azem z rodzicami w jednej mogile zostali zamordowani i pogrzebani.

Na drzewie księdza powieś i i i ,  drwiąc z niego do Polaków krzyczeli,

Oto wasz ojczec duchowny niech was teraz poratuje 

W Boga wierzycie więc niech się cud stanie i was oswobodzi 

Fo dokonanej zbrodni we wspólej mogile Polaków wapnem przysypujs 

To balsam na drogę wieczystą i wiecznego spoczynku obdarowują 

Mogiły pomordowanych ziemią zasypali i dobrze zamaskowali 

Nad tymi mogiłami ziemia pęka a z szczelin polska krew sączy 

To krew czerwona z której nowy sztandar Polski powstanie 

I Polska nirdy nie zaginie.
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Nad mogiłami wzbił się wysoko słowik lsśny

I swym pięknym głosem wyśpiewywał

Tu leżą pomordowane zwłoki polskich patriotów,

Którzy na Ołtarzu Ojczyzny swoje życie oddali,było ich ponad 12J000.- 

Zamordowani przez hitlerowskich zbrodniarzy.

Wieść o zbrodniach hitlerowskich siepaczy, rozniosła się po całej okoi<
licy

Ludność kaszubska ze złości zęby zaciska

Wchodzi do podziemia i przysięgę składa

Pod polskim Cztandarem będzie walczyła ze zbrodniarzami

Kzucone hasło "Gryfa Pomorskiego"trza wroga wypędzić z polskiej ziemi

” sercach Kaszubów swój oddźwięk znalazło

Niema co czekać,aż nas wszystkich wymordują
» ' * 

Wołali-my chcemy walczyć za nasz Kraj ukochany

0 wolność i niepodlagłość Polski Ludowej . 

łóżne były walki z bronią i bez broni,walcżyli jak mogli 

Mnożyły się akcje sabotażowe i d wersyjne

Cd wroga bro.i zdobywali i ze zdobytą bronią walki staczali

Fitlero cy ze złości się wściekałi,całe dywizje SS ściągali

Do walki z polskim podziemiem ich przygotowywali
Polacy

Pomimo wielkiej przewagi wroga jiiPiitay dobrowolni? się nie poddawali 

1Jroleli zginąć w walkach na polu chwały 

By tylko wypędzić wroga z naszego Kraju.

A. gdy nadszedł dzień wolności upragnonej partyzanci (BPryfa Pomors-kiego 

BroA w ręce władz polskich składali i się zdekonspirowali. 

rejh rowo,dnia 21 .marca 194-5 r por .Ludwik Fiotk. ps ."Pióro"

S J M R K K P U T Y Z U C U ' '

Gdy na skraju lasu Niemcy stali,do obławy szykowali się 

w pobliżu,gdzie stali las był duży i rzadki.

Przed obławą w kółku stanęli papierosa i cygara zapalili 

Cóż tam oglądali i gawędzili,nagle w pobliżu cóż zauważyli 

Młode świerki się zbliżają i ich wokół otaczają
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Cóż za cuda tu się dziejp , świerki jak na drożdżach powyrastały 

Zobacz -Freundzie,coż się dzieje krzyknrł jeden z nich 

Pod świerkami chyba żywe duchy są,

Pwierki chodzą są na nogach inni wołać zaszęli 

Zaraz sprawdzim tą historię,krzyknął dowódca ich 

Z czoła pot się leje a portkami trzęsie strach

4* tu nagle z poza świerków kule i granaty zaczęły pryskać w nas 

Huk i grzmot nastąpił w leśnej ciszy.prawdziwe piekło zrobiło się 

Świerki poprzewracały się i ludzkie postacie ukazały się 

To Polacy,partyzanci do boju włączyli się ,

To polskie bandyty o rety Hitlerze,Himlerze ratujcie nas wołają Niemcy 

'* ołaje -Polacy nie strzelajcie,darujcie nam życiem my do was strzelać 

rie będziemy,mv tylko rozkazy wykonujemy,my niewinni.

To nie jest żadne wytłomaczenie odpowiadają Polacy,

Po cóż włożył mundur gestapowski,ochotniczo zgłosiłeś się,

Za Hitlera poświęcasz się,by mordować i wyniszczyć polske krew.

Na bagnety i z bronią w ręku przepędzim was z naszej polskiej ziemi, 

Która była,jest i na zawsze naszą będzie,odpowiedzieli Polacy.

L .¥ . 1945r

H i t l e r o w s k i e  g a d y
:sasssiss:

Ze znakiem krzyża złamanego,hekenkrojcem zwanego 

Z niemieckiego rodu pochodzenia,hitlerowskiego gada rozpoznano 

Który całemu światu pokazał swoje brutalne oblicze.

Zamierzał cały świat zawojować i tylko jego raga miała panować 

Hitler wojnę rozpętał i europejskie k^aje zawojował 

\ kto się sprzeciwiał i zbrojny opór stawiał,

Mordował i gnębił w sposób strśuszny i okrótny.

°zczególnie znęcał się nad tymi,którzy do ręki broai się chwytali 

'liczyli z barbarzyńskim tyranem o wolność swepo kraju, 

r°d sztandarem czerwonym i biało czerwonym,wznosili do góry orła pol- 

Zbrodnierze hitlerowscy do r$ki biorą narządzie mordercze
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I toporem Polakom głowy ścinają

Zbrodnierze plują w twarz swojej ofiary i szyderczo ogłaszają,

"y  polskie świnie,wy chcecie nową Polskę budować 

Do głów odciętych od ciała jeszcze strzelają.

Z tej to krwi czerwonej przelanej na frontach,w walkach partyzanckich 

w obozach koncentracyjnych spalonej w krematoriach zesty^łej na szubi< 

nioach i pomordowanej ludności powstał sztandar o1ności,powstała ne- 

Polska,- Polska Ludowa-Polska Socjalistyczna.

Wojna Hitlera w piekle
ssssssassssassssssssass

Za głowę chwytam,za serce ściskam i pojąć tego nie mogę

Że ty Hitlerze,w djabła postawie,cały świat chciałeś zawojować,

I wszystkie narody powymordować.

Lecz Boża ręka kres temu położyła i ciebie Hitlerze do piekła zaprowa-
ŝ£ł:a

Tara tylko z Lucyperem możesz wojować

Lucyper w obawie utraty swego tronu,ściąga najlepszp armię swoją

Na przywitanie smoły zamówiono i wszystkich djabłów do armii wcielono

Lucyper nie wierzy Hitlerowi,gdyż mógłby zająć stanowisko jego.

Hitler wysyła ultymatum do Lucypera,by oddał dobrowolnie berło swoje

Jak się nie zgodzi na te propozycje

r" Zbombarduje piekło i tron L u c y p e r a  zawojuje

Lucyper wysyła t e l e g r a m  odmowy,wzmocnił posterunki i przygotował się
do obrony

Hitler przemówił do swojej armii SS z wściekłością 

Podniósł swój hakenkrojtz i wydał rozkaz,

Maszerować i zniszczyć tron Lucypera

Cała przyboczną obsługę wymordować kazał

Zabrać berło Lucypera i opanować piekło całe

F.ojna w nocy się rozpoczęła,a nad ranem Gering bomb <rdował

'rysince czarnych smoków zbombardowało całe piekło

Po zaciętej walce tro został zdobyty, berło Lucypera Hitlerowi wręczon* 

Od tej to chwili Hitler znów na tronie siedzi 

A. gestapowcy przy boku strzegą jego
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Gering w powietrzu z armip swoją,dalej gospodarkę prowadzi 

Czystka musiała i w piekle nastnpić 

Najpierw badanie krwi nastąpiło,

Tylko rasa Hitlerowska mote tu panować,

Wszystkim obcokrajowcom obozy wyznaczono.musieli pracować 

l kto się opferałw krematoriach palić kazał.

A ty polaku podziemny pędraku,który najwięcej mi ciosu zadałeś 

Z piekła wyrzuć ić k ^zał , L-V . 1944 r*

Pomorzanie w latach wojny 1959 - 1945 r .
ssesscssssssssssssssss sasssssrsssssasr ssasas

°ko uczyły si«* lata strasznej ^MudiaMm maskarady 

Kiedy lud Pomorski żył w ciężkiej niedoli

Kiedy Niemiec okrótny nas gromił,wioski i miasta nasze palił 

Wielu kapłanów wymordował,kościoły nam pozamykał,

Krzyże i kaplice wszędzie burzył 

T” krwi ludu polskiego łapy swe nurzył.

Tysiące rodaków naszych w bestialski sposób pomordawał 

W lasach krokowskich,szpęgawsk i innych pochował 

Drugich według swych zasad germanizacyjnych 

Osadzał w obozach koncentracyjnych.

Tam katujfic i maltretuj ho naszych rodaków

VykaAczał Aopnifcaąnm dalsze tysiące niewinnych Polaków

Za wiarę i Ojczyznę z okrzykiem,niech żyje Polska kończyli swoje życi

Ey nas zniemczyć i wydrzeć mowę ojczystą

Przychodził do nas ze swą przeklętą ■•7olkslistą”

Różnymi sr^osobami wymuszał jej podpisanie 

A kto się opierał,temu sprawiał okropne lanie 

Mowy ojczystej używać nam zakazywał 

Po to by nas prędzej zgermanizować.

Tymi metodami w obawie wysiedlenia,dużo pomcrzaków dla siebie pozyska] 

I przemocu w szeregi swych soldatów wciskał.

Ci walcząc za sprawę nam obcą i wroe:ą
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Ginęli na polach bitew męką srogą

Zasiana propaganda prze*, T #0 . ."Gryfa Pomorskiego"

Do aliantów nie strzelaj i do nich się przedzieraj

Niemcy z nich pociechy nie mieli

Tych jednak co nie ulękli się groźby

I o eindeutshowanie nie stawiali prośby

Gnębił w sposób straszny i okrótny

Jak to był czynić zwyczajna Niemiec butny.

Nakładał najrozmaitsze pólenstauery /podatki/

Myślpc, że Polacy to głupie frajery

7e ugną się pod tymi czężarami

I pujdą na ślepo ich ślńdami

Gdy to nie pomogło i Aufruf nie poskutkował

Wziął się na inny sposób i tak kombinował

Powysiedlał dużo Polaków,zabrał im ich mienie

'/trącił do obozów,gdzie głód i cierpienie

Miało skłonić do przyjęcia obywatelstwa niemieckien:o.

Na nic przydały się niemieckie kombinacje

Gdyż Polak twardy nie pójdzie na takie machinacje

Wolał stracić swój dobytek i swoje mienie
O  . ! ■

Wolał znosie w obozie,w lesie głód i cierpienie

Chociaż zmarnował tam zdrowie doszczętnie

To jednak wytrwał i potrzał obojętnie

Na wszystko co go spotkało i co dalej spotkać go mi^ło.

Tvsiące pomorzeków w ten sposób życiem przypłaciło 

Podczas,gdy wielu Niemców i Folksdojsżerów panosiło i bogaciło się 

Tysiące Polaków po lasach,spędzafjo,ukrywając się po lasach 

W norach wilgotnych i jamach ciemnych

I różnych partyzanckich bunkrach podziemnych.

Po to,aby nie współpracować z Niemcem 

Który dla Polaków był wrogiem i cudzoziemcem
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Z bronią w ręku walczył ze swym tyranem 

I choć w krwi własnej zanurzył swe dłonie 

Walczył o Wolność Polski i dla Jej Narodu.

Polacy walczący na froncie,u aliantów i w lesie 

Tęsknili zaVolnościt i Niepodległością

Wszystkie te cierpienia znosili dla Ojczyzny z miłością

Inni Polacy co siłą wtrąceni w szeregi wojska niemieckiego

Bufctem do aliantów bieżyli,przez front uciekali

Tak wspólnym wysiłkiem w kraju i na froncie

Bestii hitlerowskiej śmiertelne ciosy zadawali

Wielu z tych bochaterów nie doczekało się tej chwili

Gdy Ojczyzna oswobodzona ich do siebie przytuli

Pomarli z wyczerpania przez długą tułaczkę

Zginęli w walkach na polu chwały

Lub wymordowani przez gestapowską paczkę

Otóż pamięć tycz bochaterów i wrogów niemczyzny

Co ofiarowali swe życie na Ołtarzu Ojczyzny

Uczcijmy dziś szczególnie,przez głębokie im części oddani*

A. teraz Fitlerowski okrótny tyranie

Skończyło się twoje brutalne panowanie,zerwane zostały p$ta niewoli 

I naród Polski oswobodzony z tej niedoli

Już nie będziesz pluł nam w twarz,ni mewy zakażywał ani raz 

Ani dzieci naszych nam germanił,ni wioski i miasta nasze palił 

Pamiętaj,że Polski mi naród Polski Lud,to starv szczep niastowy 

ynagrodzony Wolnością i Niepodległością,-Ziemi Ojczy--1-*--8

Rzeczypospolitej Polski Ludowej,Polski Demokratycznej^ twierdzt niec 

nam będzie każdy próg,tak nam dopomóż Bóg.

W dniu 22.1ipca arafink 1945 w Słupsku wygłoszone na akademii L.¥iotk
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^ilka sylwetek dzielnych dowódców oddziałów partyzanckich
zsrssssssssssssssssssBsessssrsssssssssssssssrssssrssssssa

i ich akcje z którymi wiązały mnie przyjacielskie stosunki.
:ss* = 3S3=3:ss3S3sassr=sr:s:3S3r3:r:32 3as=:=r-raB5s=r=sssa:ss5

ppor .Paweł Hebel ps ."Zagłoba- izybli" u r .8.06.1920 w Bojanie pow,Wejhe

rowo,syn rolnika,jego oddział partyzancki liczył 40 osób.

Jesień 1941 na pograniczu pow .lęborskiego stoczył walkę z gestapem. 

Latem 1942 rozbroił komendanta policji z Luzina 'Bac-jana/

14.09.1941 brał udział w walce w Orłowie w zabudowaniach Krewty 

15.02.1^4/ kierował akej: likwidacji S .Kurt Fagemana / Reda-,re jherowo/ 

Luty 194. kierował akcją wykradzenia z pralni Rumia-Tagórze 200szt 

prześcieradeł,60 szt.koby,120 szt,koszul,80 szt.kalrson,25 kg mydła.

W maju 1945 rozbroił leśniczego Niemca w Wygodzie.

W kwietniu 1943 zarekwirował transport masła -pod ^ilwinem.

W czerwcu 104$ we wsi Karniea zlikwidował leśniczego zerf Grzegorza. 

SO.^aja 1943 rozbroił Memca w Dąbrówce i rekwizvcja art,żywnośćiowyc|

‘ lipcu 1943 likwidacja gestapowca w Redzie na dworcu.

20 lipca I.943 pod Gowinam likwidacja Niemca Kolberka.

Lipiec 194'; pod Barłominem rekwizycja masła dla partyzantów.

Czerwiec 1943 rozbrojenia Niemca Keję w Gowinie.

Wrzesień 1945 na trasie R^da-Puck likwidacja żandarma w nocisgu. 

Wrzesień 1943 stoczył walkę z ,'atrolem policji pod ^ilwinem.

Jesień 1945 ze Ftefanowskim spalenia stopów ze zbożem pod Robakowera. 

Jesień 1°43 kierował akcji* na Urząd Gminy Nowy rtoór pod Wejherowem.

21.11.1^43 brał udział w akcji na lotnisku w Ftrzebielinie.

Jesień 1943 likwidacja szpicla Karczewskiego.

Luty 1944 prowadził akcje uwolnienia Ireny Gzosk z obozu Potulice.

20 maja 1944 rozbrojenie policjanta Detlafa z Luzina.

19 .czerwca 1Q44 dokonał akcji na Urząd Gminy r,ma*yno..

W dniu 5.10.1944 pod Glazica w walce zostaje rannym* 

w dniu 18.10.1944 w Czestkowie osaczony przez oddziały gestapa i żan

darmerię stoczył ostatnią walkę w której zostaje czężko ranny.?' Gestap 

po Gda.sk maltretowany a wko^cu zamordowany,przez gestapowców.
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Ieon Stefanowskl komendant I-go Rejonu miasta Wejherowa
a  =  s : s r : = ; = 3 3  saasa: rs as ss as ss ss ss s  as as a : as ra as as ar 33 ar ss as as as ss at ar ar sś as a* as as aa ss a  as ss ss ss ss ss as a  ss -*

Le©n Stefanowski st.sierżant.ps."Zdrój" u r .26.0$.1808 w Koleczkowie 

syn robotnika jego oddział partyzancki liczył 42 osób.Stefanowski w 

Gestapo figurował na czarnej liście pod sygnaturą Gh,Stadspolicei I I /  

F/167 Staf 1940 Gotenhafen.

Jesienią 194) z Pawłem Heblem dokonują napadu na Urząd Gminy w 

Nowym Dworze pod Wejherowem .W pierwszych dniach maja 1944 w lesie pod 

Gowinem stacza walkę z SS .Wł as owcami .Leon Stefanowski brał wspólny 

udział w akcjach zHebiem.W dniu 9 maja 1944 rzost^ł aresztowany^fifiSŚnn 

Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym w "ztuthofie,gdzie przeby

wał do wyzwolenia pod nr22815.

ppor.Bernard ?'ichałko ps ."Batory"
asaaarasss arassaasaaarasassaasa : saas assasassssssasssssasssaasaassa

ppor(s.org) Bernard Michałko ps."Batory" przed wojnr był listonoszem

w gminie L u z i n o  .W Gryfie był zastępcą powiatowego komendanta Komendy

Powiatowej M .1 .Niezależnie od swojej funkcji posiadał oddział uzbrojo-

i w czesie przeprawy w dniu 11.11.194-3 na terenie powiatu lęborskiego

na szosie w lesie został zaatakowany przez 6-cio osobowy patrol niemie

ckiiej policji Jiichałko zawsze pełen o d w a g i  zaskoczył Niemców szybkość

cią użycia broni i po,krófckej walce zlikwidował cały patrol.Niemcy zc

stali do ziemi zakopani w lesie a zdobytr- broi zabrano.

W dniu 2$ .1 2 .194> w okolicy - trze biel ino w lesie z zasadzki zaskoczył

7-mio osobowy oddział °>S ." łasowcy.Gestapowców tym razem zatopiono w

pobliskim bagnie, dniu 0.12.1943 r . w lasach na pograniczu pow.lębor

skiego i Puckiego stoczył walkę z 6-cioma SS .V.> ł as owcami tych trzech

akcjach straty wroga wynósiły 19 zabitych,straty własne 1 zabity i 5

ciu lekko radnych.Zdobycz wynosiła: 25 szt broni różnej i ronad 2.000-

szt amunicji.Po każdej takiej akcji Batory wracał zadowolóny ućmiechni 

ty i szkopów zawsze albo zakopał względnie zatopił w bagnach.Niemcy ni

mo^li ustalić,gdzie podziali się ich koledzy,bo wszelki ślad za nimi

zagineł,nie 'nogli też Polaków karać nie maj;c żadnych dowodów.

V

172



str .127 .-

°t o c z o n a  wslka w Kamiennicy Królewskiej w dniu 9 luty 1944 r .
s r s s j s - s s s r s s t c r s s E  s r r s s s s s s s s s s s s r s s  =s ss as =s s= ss =2 s s i s s a i f f g s r s s s s s a i S B a e s a E a i s g s s a i s s K J S S s s s ą s a i a B a a i s s s s s s t s

W dniu 9 lutego 1944 w mieszkaniu Jana Kwidzi.iskiego zebrali się są-
/

siedzi,znajomi a wśród nich byli partyzanci °tefan Dominik i Jan Kor- 

tas /"tominik oszekiwał na przybycie żony z żywnością i czystą bielizną 

°tefan Dominik przez okno popatrzył na podwórze i zauważył 5-ciu ęr«wfc 

stapowców.Partyzanci nie mieli wyjścia,całe gospodarstwo już było ob

stawione podwójnym kordonem gestapowców,którymi dowodził Jan Kaszubów 

ski,wszystkie drogi były zablokowane,wskoćzyc do bunkru b^ło już za 

późno.' ostatniej chwili gospodarz wskazał im drogę na strych i scho

wali się w kominie,gdzie było mięso wedzone.Pod silnym kopnięciem bu

ta drzwi do mieszkania otworzyły się.V7 kuchni zaroiło się od gestapow 

c ów, zapanował a grobowa cisza.Dzieci przytuliły się do matek,wszyscy 

byli przestraszeni nieprzewidziana wizytę gestapowców .rrwidzi Iski spo

kojnym głosem zwrócił się do Kaszubowskiego/V as Tunshi^n sie/co życzy 

cie sobie .Kaszubowski podniósł rękę do góry z nazistowskim pozdrowie

niem powiedział-Reil Hitler-,gdzie jest bunkier.Kwidziński nie tracił 

zimnej krwi odpowiedział nie rozumiem o jaki bunkier panu chodzi. 

Kaszubowski nie pyta po raz drugi,uderza kolba pistoletu notem zadaje 

ciosy w żołądek i twarz.Gdzie jest bunkier zawołał Kaszubowski i jedn 

nocześnie kopnijł nogami .Kwidziński upadł na ziemię,nawet nie jekneł. 

Kaszubowski wywołał z pokoju żonę gospodarza i każe jej oblać męża 

zimna wodą.Kwidzi.^ska odpowiedziała że nic nie rozumie .dolecenie nie 

wykonał a.Kaszubowski sam chwycił wiadro z beczki nabrał wody i wylał 

ja na Kwidzińskiego.Gdsie jest bunkier,bije go i kopie nogami.Ta scea 

na trwała ponad pół godziny .Gestapowcy wywlekają nieprzytomnego Kwi- 

dzidskiego na podwórze i tam uwiązali go do taczki,bili go czem popa

dło, kolbami,łańcuchami,widłami,nawet cepami.Bity milczy,gdyż już dawn 

stracił p rzy to m n o ść ,Na rozkaz Kaszubowskiego żółnierze przy pomocy 

specjalnych pik penetrują teren,metr przy metrze sz*'kaje bunkra.Bun

kier był w ogrodzie dobrz zamaskowany i jedyne wejście do niego było

z piekarnika, nim znajdowały dobrze zamaskowana drzwiczki wej^fgk 
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Bunkier ten został postawiony pod koniec 194-5 r i o istnieniu wiedzia 

ło tylko kilka osób.Na wypadek niespodziewanego atavu wiosną 1:944 r .  

miał być wykonany tunel poza obręb gospodarstwa w pobliże lasu.

W bunkrze było mała okienko.które miało służyć do obrony w wypadku za 

skoczenia .Gdy Niemcy penertowali teren w bunkrze przebywało dwóch 

partyzantów ppor.Bernard ’ ichałko ps ."Batory” i jego brat Albin p s . 

"Zegar".Przez zamaskowane okienko widzieli wszystko co tego dnia dzia 

ło się w podwórzu gospodarstwa,Zaczęli w pośpiechu niszczyć dokumen

ty ,pieczrtki.fi agi biało-czerwone.opaski i zniszczyli ręczną drukar

nię .Przygotowali się do walki z Niemcami .Gestapowcy zauważyli wycho

dzące kłęby dymu z komina piekarnika,zajrzeli do niego lecz ognia w 

nim nie było a więc tu gdzież musi być ukryty bunkier,Partyzanci wie

dzieli, że niema innej drogi wyjścia jak zaatakować wroga.Pieiwsi ot

worzyli ogień partyzanci .Niemców było ponad 120 ukrywali s*ię za zabu

dowaniami .■ rzez kilka godzin dwaj bochaterscy partyzanci odpierali 

ataki ^iemców .Kaszubowski zaniepokojony sytuacjt liczył na błyskawi

czne zniszczenie "Gniazda Gryfitó'T:"gorliwy i wierny hitlerowiec udał 

się na stację kolejowa w Kamiennicy i z GdaAska wezwał posiłki.Twier

dził,że w bunkrze kryje sio conajnmiej 20 partyzantów.Po dwóch godzi

nach na stację w Kamiennicy wjechał posing specjalny ze 150 żółnierza 

rzami, rzeciwko dwom partyzantom walczyło 270 uzbrojonych po zęby 

Niemców.Po pewnym cziasie walki niemiecka kula trafiła śmiertelnie 

ppor Jrichałko Bernarda,strzelanina na moment ucichła,a potem było sły 

chać jazgot jednago HK-emu,bronił się bylko brat Albin.Niemcy nie -to 

mogli zdobyć bunkra,przyciągnęli na wpół żywego Jana Kwidzińskiego 

związali go drutem i zaprowadzono go pod sam bunkier by skłonić party 

zantów do poddania się.Albin doskonale widział zbliżającego Kwidzi6- 

skiego a gdy był blisko otworu zr,wołał Albinie otwieraj .Gdy stanpł na 

klapie,która otwierała sie z zewnątrz Albin błyskawicznie odsunął za

suwkę i Kwidziński wleciał do bunkra.Teraz walka rozgorzała się na no

wo.Z bunkra aaes«ły kropie &r» iTC-emy .» p to e j porze wieczorowej 3. a

174



str .12^.-

na kula niemiecka trafiła śmiertelnie ^widzi i skiego.Albin pozosta zno

ra sam.Na domiar złego niemiecki granat trafił w boczne okienko.gdzie

był ustawiony niemiecki erkaemista,żółnierz niemiecki wrzucił granat,

Albin odrzuca granat z powrotem i eksploduje przed okienkiem.Niemcy

wrzucają wi ;zanki granatów,Albin stara się je spowrotem wyrzucić,w

momencie wyrzucenia granaty się rozerwały i zraniły Albinowi rękę.

ledwie trzymający się na nogach Alb£n Michałko,widział,że jeden z Nie

mców bierze benzynę która zamierza oblać wejście do bunkra i następni*

podpalić.Albin rozerwał koszul? i wysunął przez okienko kawałek białe*

go materjału. otworze ukazała się zbroczona krwi^ głowa Albina T/icftaii

chałki i opuścił bunkier.Albin Michałko został zabrany do Gde. askafpóż

niej do Sztuthofu a w ko icu zesłany na wykoaczenie do obozu w Mathau-
zen.

Po stronie wroga byli ranni lecz nie ustalono ilościowo. 

ctoczona walka w dniu 29.02.1944
asssss -*3S aSsa ssasassatssesans sassaasasatas

por. llfred Leoper ps”Lew” urodzony dnia 1 4 .czerwca 1912 w Koleczkowie 

pow .Wejherowo syn rolnika z zawodu nauczyciel .Po odbyciu czwiczeń wojf 

skowych w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu otrzymał stopie i 

podporucznika, kampani wrześniowej w rejonie Gór Świętokrzyskich do

stał się do niewoli niemieckiej,z kąd udało mu się zbiec.Tata okupacji 

pracuje na roli u ojca w gospodarstwie rolnym w Kolecbkowie pow.Wejhe 

rowo. 1941 lfred wstępuje do Tajnej Organizacji 'cjskowej "Gryf Po

morski” i przyj< ł ps .”Lew”Z Alfredam Leoperem łączyły mnie dobre przy

jacielskie i koleżeńskie stosunki,często bywał w miom bunkrze ”Kutrzei 

ke” i ja również bywałem w jego bunkrach .W l°Af, r razem z komndantem

kom ndy powiatowej pow.M.l Bigusem Rudolfem wręczyliśmy mu nomina

c ji  na stopie a p o r u c zn ik a ,P . W rewirze 250 leśnictwa Głodówko wybu- 

dował pierwszy bunkier,gdzie razem z Parłem Pionkiem zakwaterował się 

Alfredjktóry stanął na czele kol czkowskiego oddziału partyzanckiego, 

i rozpoczął budować nowe,które nazwał polskimi koszarami wojskowymi. 

Koleczkowski oddział partyzancki szybko Pftwjęlrs*»ł «ię w liezehiioś »<5
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Jesieni 1942r.partyzanęi Teodor Bieszkę i Antoni Galhum pogudowali 

bunkier na wschodniej skarpie doliny Zagórskiej 3trugi,około 600 mtr 

od Piekiełka w kierunku południowym .W 'niarę napływu nowych partyzantów 

budowano nowe bunkry w rewirach 205,210,212^250 w rewirach IB i 19 l«ć 

nictwa Piekiełko .Leśniczy Stanisław '^omis z leśniczówki Piekiełko taSwl 

udzielał pomocy przy budowie bunkrów w postaci wyznaczonego biidulca.

Ha początku lata bracia Kibortowie i Lazarowie wyhodowali duży bunkie 

w oddziale 20 lernictwa Kamieu .Jan Kiel z zawodu ślusarz w swoim mieai 

kaniu w warsztacie dokonywał napravry uszkodzonej broni i dorabiał bra

kujące części.W czerwcu 194^ partyzanci postawili w zagajniku liśc ia k  

stym w tym samym rewirze gdzie był już jeden na skarpie,lecz w pewnym 

oddalaniu od krawędzi doliny.Dunkiar ten o wym.i x 5 mtr. posiadał dws 

wejścia,posiadał on 10 metrowy kanał na kolcu którego znajdował się 

dobrze zamaskowany właz bezpieczeństwa.Gdy oddziały p^rtvzanc>ie stalf 

zwiększały się przystąpiono do budowy bunkrów,-koazar wojskowych,le

niej przygotowanych do dłuższego pobytu w nich i dla większej ilości 

żółnierzy podziemia.Obszerna bunkier mieszkalny partyzanci połączyli 

przeszło 20 metrowym korvtarzem z mniejszymi bunkrami.Korytarz ko czyi 

się włazem doskonało zamaskowanym,w razie wykrycia jakiegoś ze schro

nów, można było wydostać się na powierzchnię i skutecznym ogniem zaatert 

kować wrogów hitlerowskich.Jesienią 1942 pa tyzanci pobudowałi w rewi

rze: 212 leśnictwa Głodówko bunkier >tóry nazwano "Lwia Jama".Bunkier 

miał dwa wejścia połączony korytarzem do ziemianki w której znajdował* 

się skrytka na opał.podręczny magazynek i korytarzyk rrowadz^cy do uh: 

kacji,drugi leżący na przeciwnej stronie ziemianki połączony 11 metro 

wym korytarzem,który prowadził do podziemnej studzienki .-Rurę r>d piecy^ 

ka wprowadzono do wypróchniałej osiki,z której dym ulatniał się w kon; 

rach zarośli i w ten sposób z dołu ani z góry nie było nic widoczne.

! jednym z bunkrów przechowywano wszystkie zapasowe mundury wojskowo 

Wermachtu,żandarmerii,służby leśnej,mundury m arynarki,^ ,i S-A.

19*3 wszystkich partyzantów ogarnął zapał ,nbv za Ifcą cenę żvr»ł
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nie wpadć w ręce wroga,by w każdej chwili i w każdym miejscu «abespie 

czyć sobie schronienie i skryt się pod. ziemią.Budowano bunkry po la

sach, zagajnikach,wśród pól,na miedzach,pod budynkami,pod drogami i mn 

przejazdami,w stertach słomy i siana,w zagrodach i pod oborami .Najbez* 

pieczniejszym bunkrem był ten,który nie został Kiemcom zdradzony a w 

nim przebywaj?cy partyzanci przestrzegali tajemnicy,wystrzegali się 

ludzi,którzy nie powinni o niczem wiedzieć i byli nie pewni.

tkcje dokonane przez Koleczkowskie oddż.partyzanckie
sssss53sssssss=s=sss3sss33ss=r=3sssss=ssassss:sss=:ss

Oddziały w różnych składach a czasami przy współudziale z dowódcami 

jak/ Paweł Hebel i Batory.’' dniu 16 maja 1945 w miejscowości Bieszko- 

wice pow. ejherowo rozbrojono strażnika,który stał na straży jednostk: 

wojskowej-zdobycz wynosiła 1 karabin,1 bagnet i sporo amunicji.Latem 

194, współdziałali z itczakiem,akcja zarekwirowania broni i amunicji 

na strzelnicy Gdynia-Grabówek w akcji tej brał udział Aleksander Are

ndt. dniu 8.09.1945 na szosi: pod ielkim Kackiem rozbrojono niemie< 

ckiego żandarma zdobywając 1 pistolet,1 bagnet i mundur.’" dniu 1 ° .^ .  

194 w 'ielkim Facku rozbrojono żandarma Leo Lone,zdobyto 1 pistolet 

i kilkadziesiąt ?zt,amunicji. dniu 21.11.1943 brali udział w akcji 

na lotnisku w trzebielinie z kr d otrzymali całr zdobytt bro i amuni* 

c ję . ’ dniu 14.1.1944 w Chwaszczynie dokonali napadu na posterunek żan

darma ri i .7andarmi zdołali zbiec 2 pola walki,zdobycz tvlko żywność. 

v dniu 22.5.1944 w Czeczenie rozbroili dwarda Iowala i )ebersteina 

którzy należeli do SS.zdobycz wynosiła. 2 dubeltówki,2 pistolety oraz 

sooro amunicji, dniu 2 .6 .1044  w Goł?biewie rozbroili leśniczego Szla

checkiego, zdobycz wyno8iła=»2 dubeltówki 1 lornetka i mundur leśniczegf 

W dniu 7 .6 .1944 Bojanie rozbroili posterunek T andrachy ,zdobxcz wyno

siła 6 3zt karabiny kbk,2 3zt pistolety i sporo amunicji, dniu 13.6.1 

1944 Krystyna rachtylerska partyzantka rozbroiła żółnirza niemieckiegc 

zdobyła 1 karabin który przekazała partyzantowi Halmanowi z Kolonii.

dniu 1 8 .7.1944 podczas wypadu w Koloni na Niemca Lowe,który został 

rozbrojony,zdobycz wynosiła*! karabin.1 dubeltówkę i sporo amunicji.
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" dniu 5 grudnia 1944 partyzanci z oddż.” Batorego” i por .Leopera w 

lasach pomiędzy Leśniewem a Puckiem stoczyli walkę z 6-cio osobowym 

patrolem SS ^łasowców,którzy wszyscy w tej walce zginęli.Za odw-̂ t 

śmierci żandarma Pipera,który zginc.ł w walce z partyzantami w Będarro- 

wie/Różny Dąb' -leśnicfey Grzegorz Szerf wydał na śmierć ojca i syna Na- 

stałych,Dawido skiego i Bieszką z Frzytoczyna.Za tan czvn wyrokiem 

Stdu Gryfa Pomorskiego został on skazany na karę śmiercifwyrok został 

wykonany .Leśniczy Polak Tomis z leśnictwa T'i »] iełko został aresztowany 

i osadzony w obozie koncentracyjnym Sztuthof.Na jepo miejsce został 

obsadzony nolakożerca F3-man Schwarc.Leśnichy ten tropił partyzatów a 

nawet do nich strzelał.

Pod koniec września 1944 leśniczy Schwarc zostł w lesie przyłapany pnr* 

przez partyzantów,którzy rozbroili go .zaprowadzony do leśniczówki z k* 

kad nodczas rewizji zabrali resztę posiadanej broni i amunicji.Schwarc 

na podwórzu został rozstrzelony.tf rewirze 168 leśnictwa jRopulewo party 

zanci stoczyli walkę z oddziałem S S , "łasowcami podczas której zginali, 

partyzanci-Paweł ^akurat i Antoni Hhode.Zwłoki ich pochowane na cmonta 

”zu w Kielnie.Leon Bieszk został ranny z oola walki zabrany do Gda iske

i tam zamordowany, traty wroga w tej walce nie znano, rejonie Sam iej 

Góry w licznych bunkrach przebywało sporo partyzantów .W dniu 2°>.9.19 

43 żandarmeria aresztowała Bernarda Kipkę jego żonę Joannę z pięciomih 

giem dzieci w vieku od pół do 8 lat/trzech chłopców i 2 dziewczynki/ 

wszyscy oni zp-ineli w obozie w Potulicach.Następnie aresfctowali;Julja- 

na ICepke, bernarda Kępkę,Hozalję i Antoniego Kibertowie, Pawła "ubickie- 

go,Ksawerego Kubickiego i ^tubę wszyscy zostali zamordowani w Sztuthof 

fie .Podczas jednej obławy został aresztowany partyzant Franciszek 

bel,który został skazany na karę śmierci przez ścięcie głowy,wyrok wy

konano w Królewcu .Niemców zaczr ł ogarniać popłoch, ^dyż nie wiadomo by- 

ło czy pod niamieskim muddurem nie kryje się partyzant .Partyzanci wyot 

stepowali w mundurach Sf,S  .4 ,leśniczych i żółnierzy ermachtu.Bywały 

wypadki,że Niemcy zabijali swoich ludzi,dla przykładu,-niemi-cki listo
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nosz Leiss z Kielna jadący wieczorem na rowerze napotkał się z patro

lem żandarmerii i został zastrzelony. Chwaszczynie został zabity je

den żółni rz nier.iecki a drugi cz?żko ranny, listopadzie 1945 kolecz 

kowscy partyzanci podpalili pod 'ielkim ITaclm k.Gdyni baraki służące 

jako magazyny wojskowe.' 1)44 r Niemcy do walki z partyzantami wprowa

dzili specjalne oddziały ”jagdkomando” składające się z własowców 

uVraiaskicł -:-3. którzy od wczesnych godzin porannych do póżn ?go wieczc 

ra przeczesywali lasy, zagajniki obstawiali skrzyżowania szos i dróg 

gminnych.1 obec tego partyzanci zmienili technikę budowy i lokalizację 

bunkrów,dostosowując się do sytuacji jaka nastąpiła .Waterjał budowłlny 

przygotowano podczas dnia w obrębie zabudowa/i gospodarstwa rolnika i 

porze dziennej dokonywano wykopu .vater jał budowlany podwieziono fuima* 

kami konnymi i w porze objadowej zdołano postawić i zamaskować nowy 

bunkier.Podczas tych prac były wystawione watry.

według wykazu sporządzonego przez Lecha na dziel 51.12.194-3 por.Leopei 

Ufred posiadał 55 uzbrojonych partyzantów a na wypadek zbrojnego p o w s  
stania z powiatowej komendy Wejherowo miał otrzymać z rezerwy 160 

członków/żółnierzy/Na jednej naradzie w bunkrze "Jutrzenka" por.Leope 

przedłożył plan organizacyjny na którym miał naniesione 50 bunkrów, 

które zamierz ił postawi# a w nich rozmieścić ponad 200 partyzantów vam 

wraz z uzbrojeniem,kuchniami i magazynami.

Niemcy obawiają się zgrupowania partyzanckiego
assssataKasSBasassa*af«saaBsns5afasssa;3sar=s==s36=r35c:s;5aastsasssaas=»sBa:»=5:=:s5:ssim

Hitlerowskie władze bezpieczeństwa w Gdalsku były mocno zdenerwow ane 

że w pobliżu lotniska Rumia-Zagórze i portu wojennego w Gdyni w poblis 

kich lasach przebywają partyzanci i wydały specjalne odezwy ostrzegaw

cze przed współdziałaniem z leśnymi bandami.Oddziały ^ V’Jagdkomando"

i specjalne oddziały wojskowe przystąpiły energicznie do likwidacji i 

wykrycia oddzi łów partyzanckich.Powiatowe 1 omendv żandarmerii przyste 

piły do opracowania tajnych rozkazów operacyjnych.rozkaz operacyjny 

z dnie 4.12.194? r . spoisz • dzony p zez żandarmerię w Wejherowie przewi- 

ł,że w południowej części powiatu wejherowskiego znajduje się od
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pewnego czasu w lasach Bischowitz-Kolendorf-Ste^nkratung/Biszkowice- 

TColeczkowo-^zemud/ około 26 -?0 członków jakiejr bandy,która może hy<5 

jeszcze większa,składa ona się z dezerterów dawniejszych Polaków uchy* 

łających się od służby wojskowej.uciekinierów,je xów,zbiegów z ohozów 

jenieckich Polaków,osób,które nie stawiły się do ni^ieckiero wojska. 

Niemcy wiedzieli,że partyzanci sr uzbrojeni w broń,w karabiny maszyno* 

we,pistolety w bro i myśliwe je,że posiadaj!- zapasy amunicji i reczne 

granaty,wiedzieli,że dowódca tej bandy/Fuhrer der Bandę' jest polski 

oficer.'artvzanci noszą mundury " rmachWS ,3 V,policji,żandarmerii

i służby lejnej, stępne rozpoznanie terenu planowej obławy w rewiracl 

6 i 12 żandarmeria wraz z służb- leśnr przeprowadziła w dniu 3 .l?.ł*#8? 

I 94.3 r . jednak w lesie ni cogo nie zau^iżyli,z partyzantów.

Następne date obławy wyznaczono na dzień ifc£m9.1 2 ,1Q43 r .

Do przeprowadzenia tej akcji zostały jżyte r-asterujrce siły:

4 kompanie żandarmerii polowej z ’ eherowa, 3 oficerów i 25 podoficerów 

oraz oddziała pomocnicze policji wejVerowskiej,1 oficer i 20 ^odofice* 

rów,oraz oddziały pomocnicze żandarmerii kartuzkiej ,oraz furkc jonarjju* 

sze służ y  leśnej, unkt wyjściovy ustalono na krzyżówce szosy z ru- 

kiem Rumia-Kamien.Dowódcf tej grupy i akcji wyznaczono kpt.żandarmerii 

Lasson a jego zastępca do sprav> terenowych nadleśniczy von Paschen. 

a)rewiry 6ilQ musza byt obstawione przez żandarmerię nolowa w dniu ak* 

cji o -rodzinie 7-criej rano#b)Po przenrowadzeniu akcji w rewirze 6 kom

panie zostaną ^oprowadzone tam w celach ochronny cł i wzmocnią siły 

przy rewirze 19. cNadleśniczy raschen i oddany do d rsnozycji leśniczy 

jak również znających to ren ż and armów stanr w pogotowiu o godzinie 5- 
<

tej z rana przy południowym wyjściu we wsi Bieszkowice w celu -przyję

cia kompanii,które obstawif rewir nr 6 .d)Padlaśniczy i leśniczy rrze- 

pro1 adzp dwie kompanie, które obstawie r > ir 19. e^Hiły żandarmerii z 

'ejherowa i Kartuz stawia się w Koleczkowie o godż .6-tej z rana .Punkt 

zborny,tamtejsza gospoda, f ) szystMe podejrzane osoby,vtóre wyjdą wz* 

glednie będę uciekać z obstawionego o szaru winne być zatrzy ane,rrzy
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ści mundury Wermachtu SS tó-Afr,chutzpol icei, żandarmerii i urzędników 

leśnych.T’rzy porozumieniu się w wypadkach wątpliwych należy przy zawo

łaniu trzymać oburrcz bro.i nad głową i podać hasło .Hasłem dla irf-zystita 

kich będzie "Werner” .Przeprowadzona została pod kryptonimem "Sauj&erd”

1 dla rewiru 6 i ' aujagd” 11 dla rewiru ]o.

Tym razem partyzanci zostali ostrzeżeni i przenieśli sie na inny 

teren,tak, ż© z wielkiej obławy jak; hitlerowcy przeprowadzili nie 

przybiosła ocze iwinych rezultatów,W akcji tej brało ponad 500 uzbro

jonych .Niemców po zęby.

Tragiczny dzień walki w dniu 29 lutego 1944 r-
aaiBssaraflisaiesaiaissssBsassssissiasaassaaaasaaaassBssas

Dnia 29 lutege 1944 o godzinie 4 .^0  komendant policji z Kielna Parpat 

w towarzystwie jednego policjanta zabrali z domu przodownika leśnego 

z Głodówka partyzanta Teodora Bieszką,zakuty w kajdany i doprowadzony 

do zabudowa.. rodziny Trederów .Następnie przyprowadzono rolnika Leona 

^ionka oraz Barbarę \ustosz.Kazano zabrać im kilof i szpadle .Pol ic jan- 

ci prowadzili ich szos*- obok szkoły do lasu. poło1' ' dro^i podjechał 

do maszerujących s ano chód mablowy kspedycji ~amochomowej z ejherowa, 

"Frank nstein” dc którego wszyscy weszli .Samochód ki row’ł ki >r*owca 

Jan v atusiewicz z 'ejherowa.Kierowe-• wydano po’’ ceni° by jechał szyb

ciej by brukiem dostać się Rumia-Kamię' na tak zvnnp ’ r^nczkę.Kierowcę 

zdając sobie sprawę,że jest to jakaż akcja przeciwko r>olakom#jechał pc 

woli i jako argument podał,ze jazdnia jest ślizka wobec tego nie może 

rozwi. u>ć większej szybkości.Gdy -samoc’ ód przyjacvał na ranczkę i wszy 

scy z niego wysfcli zau ażyli,że około 160-180 żółnierzy stało przy wwt 

ustawionych w kozły bro * i rozgrzewali się .Niemcy wszystkie przejeżdżę 

j c 1 samochody s z o s ę  kontrolo'‘l i » a  na drogach i na skrzyżowaniach byłe 

pełno patroli żandarmów. szystkie podejrzane osoby n^potk ne pa szosie

i drogach przewożono samochodami do leśniczówki w i-kiełku,gdzie byli 

badani prz z sztab obławy ,Zak?’adnicv zauważyli,że skraj ] asu w dol inie 

Zaptfrzanka bvł od strony południowej obstawiony M n d a r ^ r j ,  „zbrojoną

135.-
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w bro i maszynową a za pasem mieli pozakładane ręczne granaty ,1'a l a 

nych drogach i na bruku było pełno sairtochodów,wszedzi3 było połno wofc 

ska i żandarmów .Kapitan Lasson zacztł przesłuchiwać zakładników, zada

wał im różne pytania,gdzie s; bunkry partyzanckie,gdzie przebywaj} par 

tyzanci i ilu ich jest i.t .r  .0 godzinie 8-mej przerwano orżesłuchiwaujj 

nie z ’ ejherowa przyjechał samochód z którago wyskoczyli gestapowcy. 

"Przy samochodach pozostawiono kilku żółnierzy z 'rmachtu by pilnowali 

rolskich kierowców i samochodów w których była zapasowa anunieja.Niem

cy ruszyli t^ralierką w kierunku Zagórzanki,wzmacniaj c tam rozstawio

ne o ddz i a Ł y ż a.ndarme r i i i w o j s ka.

W kilkanaście minut później w głąbi lasu padły pierwęze strzały 

karabinowe .To były pierwsze strzały oddano prze rtów,którzv ot

worzyli ogiea do fiemców na Szachtowej drodze.'1" rejonie Zagórzanka zwa 

nej Slęz? rozgorzała się walka,bez przerwy odzywały się seria karabi

nów maszynowych, art zanci zamierzali przedostać sie przez dolinę Fle

ży ich pociski docierały ba Vranczkę i zmusiły ierowcót i straż do wy 

eefania alf w b .-zniejszs aiiejsce.^a polu walki zostaje ranny #wda 

jeden oficer niemiecki,który został odtransportowany samochodem osobo

wym do szpitala do ejherowa.
t

szystkie zabudowania od strony lesu zostały obsadzone snecjalnym 

patrolami,nie pozwolono mieszkańcom wsi i zagród oddalać się od zabudo 

wau ,skraj lasu od Kołeczkowa został obstawiony przaz oddziały z Kartuz 

Na polanę ^ężyce od wczesnych godzin rannych przybywały samochodu 7. we 

jskiem. iemc z Głodówka wysłała Annę Holk«by ostrzegła r> irtysantdw 

^ dotarła do rewiru 210,gdzie w bunkrze przebywali Leon Nieme i Pranez i» 

szek iotk by przenieśli się do lasu 'oj1 iegofkt6ry leżał >oza obrebem 

terenu obławry .partyzanci woleli włączyć sio do walki i natychmiast po

wiadomili dowódcę w bpkrze "lwia Jama" por.Leoper • .Po otrzymaniu tej 

wiadomości por. -Ifred Leoper zdecydował nie r>rzerieść do bunkrów pod 

tarnin Gór;,^dzie przebywali partyzanci Jan Tuboa i ' iktor Liedke. 

^odczas przemarszu z r wiru 212 do 250 part"vz nci zauważyli maszerują-
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cychSzachtowi- Drog*. w zwartym szyku I iemców .Por .T.eoper wydał rozkaz d< 

ataku,strzelać celnie i ani jodn>j kuli ni - puszcza ' w powietrze .^1 a 

Miemców to było zaskoczenie nie przeczuwali że partyzanci ich z nienac 

ka zaatakuje, to też na ziemię padali zabici i ranni.Za  nim riemcy sie  

zorientowali partyzanci z bunkra na skarp e zdołali przyłączyć się  do 

kolegów Leoper ’ .Partyzantów już było 13 i ki^rowQli się na podmokłe*™ 

łaki nad r'l?z; ,by przebić sie  przez pirćcie . o k r ą ż e n i a a  łr-czce zost« 

l i  zaskoczeni silnym ogniem broni maszynowej wroga.partyzanci zostali  

zmuszeni wycofać sie na skarpę i w tej walce padli pierwsi zabici*kpr , 

Paweł Tiedketkpr.Stanisław Kleba i szeregowiec Klemens Sztuba.Nie byłe 

żadnej możliwości zabrać ich z pola walki w głpb lasu .Po zostali party

zanci przv życiu,przed dużymi, siłami wroga zostali zmuszeni wycofać 

się w kierunku na skarpę.Powoli przesuwali się nr? z gęsty zagajnik i 

skutecznym ogniem gromili nacierających żandarmdw# irzu w 1 głe

#ci około 250 mtr.w walce poległ sz^r.Teodor ' ztuba.Kartuzcy żandarmi 

po s u w l i  sie od strorrv południo o# wschodniej by z»mkn* pierścieni em 

part - z ant ów .Partyzanci wycofali cię na płaskowyż.1 kotlin i-, która był? 

pokryta gtszezem ćwi^rkowym broni li się zaciekle .Hiemcy kilkakrotni e 

zaatakowali broniących się partyzantów w k o tlin ie ,lecz  ze stratami mu

szel i wycofa się.Niemcy za wezelkr cene c ! cr zdobyć żywego dowódcę 

por.Teoperaflecz sani nie zamierzają zginpć.

Ifiemoy na widok taj sytuacji zaprzestali terrozyr zakładników 

i zostali zmuszeni szukać ukrycia przed serjami pocisków rartyzanckic! 

Partyzanci użyli granatów i nieprzerwane s-^rie z nistoletó maszynową® 

wych nie pozwalały Niemcom posuwać się na przód ,szukali ochronienia  

za drzew ini,za  pniakami w zagłębieni ach,powstaje krzyki i jęki rannycl 

co spowodowało jeszcze większy popłoch .Dow 5 dc a tej akcji Fatman T.assei 

wydaje rozkaz-na stanowiska bojo?- i zdobwać każde drzewo,każdy krz^l 

i tylarierkr napr’/5 d . ’ ród Iiemców byli zabici i ranni,straszne jaki. 

rannych żandarmów deprymująco działały na otoczenie, rannych odnoszono 

do leśniczówki P iekiałko .Niemcy by i i  bezradni,ktokolwi ;k zamierzał po-
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dejśe do partyzantów był na muszkach broni maszynowe j frai o li dobre sta

nowiska i dobrzs się bronili .Dowódca widzt.c beznadziejna sytuację wez

wał na pomoc wojsko niemieckie z czężkimi karabinami maszynowymi i z 

wyrzutnikami granatowymi.partyzanci otoczeni wojskiem od strony półno

cno-wschodnie j ,przez kilka godzin las koleczkowski rozbrzmiewał bukiem 

broni szężkiej maszynowe j ,brniii ręcznej oraz od -ranatów.

Dowódca akcji wziął się jeszcze na inny sposób,z innymi żandarmów 

mi zmusili zakładników Barbarę Fustosz,Teodora Meszke i Leona ^ionka 

do posuwania się naprzód w kierunku do partyzantów a zarazem osłaniaje< 

Niemców/ wypadku strzelania do T iemców,pierwsi mogli być zabici zakła 

dnic^ Polacy.Pod osłona zakładników Niemcy podchodzili z karabinami ma 

szynowymi, lec z podejściem tym okupili znów kilkoma rannymi."' ten s-oosafri 

sób posuwajpc się w godzinach popołudniowych Niemcy dotarli do kryjów

ki partyzantów,gdzie znaleźli poległych w walce szereg.Franciszka Wio

tka, szereg.Augustyna Rchodę rannego w lewe ramię i łopatkę,Jana Tiboni« 

oraz caężko rannego " iktora Liedkę.^ozostali zdołali wycofać się w głąl 

lasu.Rannych poddano barbarzyńskim torturom by w ten sposób Niemcy mo

gli uzyskać informacje o innych bunkrach,licżyli się z tym.źe maja do 

czynienia z większa ilością partyzantów,którzy mogę być skrvci w b u n ^  

krach.Torturowani partyzanci załamali się i Postanowili wskazać bunki^j 

znajdujrcy się r tym rejonie na skarpie,bunkier t n był jako rezerwowy 

i byli przekonani, że w tym niema żadnego partyzanta, śród partyzantów 1 

było praktykowane, że jeden bunkier zapasowy był wybudowany na wypadek 

gdyby któż z oddziału został aresztowany a tenże w torturach mógłby sii 

się załamać miał służyć na ewentualna zdradę.' takim bunkrze żaden pars 

tyzant nie przebywał.

Niemcy pod ten bunkier przynieśli na noszach rannych storturowanym 

nych partyzantów 'iktora Liedkę i Jana Libonia,którzy vskazali właz do

bunkra w przekonaniu,że jest on pusty i tam nikogo niema .Niemcy podnie

śli właz i z zew nr trz padły strzały z krótkiej broni, jeden z r^odoficen

róv/ niem.zostat ranny. :azde zbliżenie się do włazu było odpierane strz
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łami partyzanckimi .Niemcy w koacu postanowili zaatakować partyzantów 

ręcznymi granatarci. 'rzucone granaty do wnętrza bunkru zostały przez 

part^rzantów wyrzucane z powrotem na powierzchnię,czyniąc wśród ^iemcdm 

panikę i popłoch. Niemcy po krótkiej naradzie zastosowali inny sposób 

walki,Jeden z podoficerów zmontował wiązankę granatów a po odcisgnię- 

ciu zapalników trzymał z takim wyliczeniem,że po wrzuceniu do wnętrza 

bunkra nastąpi eksplozja i tak t&ż uczyniono.Nastąpił® notężny *uk a 

no tern wrzucono jeszcze granaty łzawiące i po pewnyrr cziasie kazano dc 

bunkra wejść zakładnikowi Teodorowi Mieszkowi w celu sprawdzenia i wy

wołania na powierzchnię pozostałych przy życiu.Po wejściu do bunkra 

Bieszk ducząc się natychmiast wyskoczył z powrotem rr powi erzchnię .Po 

pewnym cziasie Bieszk ponownie wszedł do bunkru i wycieknął na powiem 

chnię poszarpane ciało dowódcy por.Alfreda Leopera ps* #"Lew" .Po obejrzę 

niu zwłok okazało sie,że miał zabandażowane strzaskane kolano dowlókł 

się do tego bunkru tam też zabandażował kolano,by nabrać siły i na no

wo prowadzić walkę.Tak zginał komendant szturmowego oddziału partyzan

ckiego Obwodu 12 T .O .^."Gryfa Pomorskiego".

Hitlerowscy zbodniarze zmasakrowane ciało dowódcy kopali nocami 

a następnie zepchnęli ze skarpy na drogę biegnąca wzdłuż Zagdrzanki, 

gdzie od rana leżały zwłoki poległych trzech kolep-dw.

Pozostali partyzanci prowadzili dalej walkę,zamierzali wydostać 

się z okrążenia i już byli blisko prz^ samej drodze prowadzącej z Gło

dówka do Piekiełka,przy bagnie zginr.ł szereg .Leon Nieme, szereg .Leonart 

Kustosz został ranny i zdołał wydostać się na pagórek przed Wypalonym 

Błotem,zaatakował ®ps> Niemców strzegących drogę przebił sie przez 

i zdołał schronić się do bunkra na Rzspiskach,gdzie po zabandażowaniu 

V rany podjął walkę do ostatniego naboju.Kustosz trafiony kulą nie zrez: 

gnował z dalszej walki,strzelał do hitlerowców,którzy do niego się po 

kradali,zaskoczony przez hitlerowskiego oficera por.Kuckmana,który se

jami z pistoletu maszynowego zastrzelił ostatniego partyzanta z kolec 

'•owskiego Oddziału. io! oy B Koleozkora ściągnęli furmanki konne i na

V
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wozy wrzucono ciała poległyc? partyzantów .Furmankami rolników, BIaszkow 

skiego,Pionkiego i Bruhna wywieziono ich w późnych godzinac5 wieczór? 

nych^byli zmasakrowani przez hitl >rowców/do boja rskiej remizy strażac

kiej edług rozkazu wójta niemieckiego RaaschafP0lacy fltłtw T-ange z 

Głodowa i Augustyn Herman z Czarnej Góry musieli wszystkich partyzan

tów zozebrac do naga i poukładać ich twarzami do góry,następnie Fiemey 

spędzili okoliczną ludność i rodziny pomordowanych,w celu ich rozpozna 

nia. ciijgano dzieci szkolne i z okolicznych szkół by obejrzali- 

" polskich bandytów "

Zwłoki 9-ciu partyzantów leżały w remizie strażackiej przez cały t? 

tydzień Miejscowy komendant policji wydał rozkaz by zwłoki partyzan

tów zostały zakopane poza obrębem cmentarza i to na nago .Polacy Józef 

Sikorski,Leona i frama Trederów ryzykując życiem rozkazu tego nie w^ł*
«

konałi-wykopałi na cmentarzu wspólny grób i tam ciała bohaterów poukła 

dali obok siebie,przykrywając ich gałązkami świerkowymi usypali mogił? 

W/g rei.W Lange,A.Damaszek.J.Sikorskiego.Mogiła partyzantów kołeczkowa! 

skich znajduje się na cmentarzu w Kielnie.

W/g zapisów w zpitalu w ’Tejherowie w akcji tej hitlerowcy stracili

24 zabitych i 56 rannych,3traty własne-9 zabitych i 2-óch cz?żko rann- 

nych,których gestapowcy i tak zamordowali w Gdalsku.

Polegli w walce t od Koleczkowem w dniu 29.02.1^44 r .

j

1 .

ssasaassasassasaas:

por.Flfred Leoper ps ."Lew" dowódca oddziału

a::r ss ss

ur.

s s — aas

14 . 0 6  .1912

2 . Stanisław Kleba z Gnieżdżera * * 2 2  .06.1912

3 . Franciszek Miotk z i*ężyc »* ?0 .00 .1018

4 . Teodor ?tuba z Kołeczkowa
*» 25 .1 ° .1910

5 . Klemens Stuba z Kołaczkowa »» l p . 11.1916

6 . Augustyn Rohde z Kamienia 11 2.10.1910

7. Leon Nieme z Głodówka »* 1 *11 *3

3. Paweł Liedke z Kołeczkowa »» 24.12.1012

9 . Leonard Kustosz z Kołeczkowa »t 17.0^.1914

Czażko ranni zabrani do Gda Iska a następni^ rozstrzelani 

10. i tor T.iedke z Kołeczkowa M  20.03.1910

J 1 •  ̂ :n Tubo i. z Kołeczkowa (| 21 .06.1022
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■' dniu 2 9 .lutego w rodzinach pomiędzy 14- 14.30 do bazy zabudowa'- Ste

fana Kanki w Zęblewie na rowerze przyjechała łączniczka Fawła Febla z

Częstkowa która wręczyła mnie pisemko następującej treścitpismo było
o treści

szyfrowane wmnymmmfcFsn następuj; cej ; por .Pióro .w Pieczkowie trwa 

walka,broni się por.Leoper.trzeba mu pomóc .Przyjeżdżaj natychmiast z 

ludźmi, broni mam dosyć .Uważaj « na drogach s*> patrol a ł as owcy . 

podpis-Zagłoba .Po otrzymaniu tego pisma w czwórkę na rowerach wyruszy

l i b y  do Częstkowa do Pawła Hebla,Ze mną wyruszył i ,Jar Fanka,valerjan 

i • tc i ski i Zenon Czerwiorka .Jechałi^mv drogami polnymi i ścieżkami 

W zagajnikach tak,że zajechaliśmy do Blejiei b&z przeszkód#W Częstkart 

v/io był ręcznik z Kolechkowa Władysław T iedke i jeszcze jeden

którzy opowiedzieli nam cały przebieg całej akcji Niemców,że jest je

szcze nadzieja przyjścia z ponoć Leoperowi i to nocn; pore gdy tylko 

nastanie ciemność,Paweł Hebel już nia} zorganizowany oddział w ilości 

14 partyzantów a więc było nas razem 21 ludzi.Hebel posiadał ?5 granat 

tów z ładunkiem nitro-fulaminowym środkiem wybuchowym o bardzo dużej 

sile niszczenia ,miał też pistol ty maszynowe i jeden T.KW^oraz ręczna 

granaty. niejwięcej o godzinie 1^.30 gdy zamierzaliśmy wymaez-r-wać 

w kierunku do kołeczkowa na rowerze przejechał trzeci łącznik z kołe

czkowa,który przyniósł nam wiadomość że walki w lasach koleczkowskich 

zostały już zakończone i wszelka pomoc jest już zbyteczna,Jak sie póź

niej okazało to i tak nasza sita w stosunku do niemieckiej byłabv za 

mała.Hebel liczył tylko na to,źe w nocnej porze możnaby dotrzeć do 

T >opera i partyzantów z tamtąd wydostać z okrążania,' nocnej porze ro 

jechaliśmy sie z powrotem do Zemblewa.

v niedługim cziasie po - walce w koleczkowie 30 żandarmów o świcie 

©krążyło wieś TColeczkowo a mieszkańcy otrz-wnali 30 minut czesu na p-̂ zy 

gotowanie się do opuszczenia swoich gospodarstw rolnych.Pa stole musie 

li nakryć biały obrus a na nim postawić doniczki z kwiatami i to miało 

być przywita, ie dla nowych gospodarzy,Nie wolno było niczego zabierać

i
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Polacy niektórzy bez śniadania,bez jedzenia zostali załadowani na cze

kające samochody i zostali wywiezieni do obozu w Sztuthofie a z tamtad 

do obozu w Potulicach.W tym samym cziasie kiedy rodziny polskie opusza 

ły swoje gospodarstwa to już we wsi grupy iiemców ^-'ltendojczów ©bejmo
W

wali polskie gospodarstwa,mścili się na niewinnej ludno^si cywilnej 

Polaków za to że popierali i udzielali pomocy partyzantom Polskim.

Hitlerowcy drogo zapłacili za odniesione zwycięstwo,lecz nie z li

kwidowali partyzantów .partyzanci Kołaczkowskiego oddziału przelewają 

krew do ostatecznego zwycięstwa nad barbarzyńskim najeżcp.

V7 dniu 10.6.1944 w nocnej porze partyzanci ze?t iii zaatakowani 

przez hitlerowców w ogrodzie Floriana Kustosza,?/ -potyczce tej zostali 

ranni -ntoni i ładysław Liedcy. dniu $ .6.1944 Hiemcy przeprowadzili 

zasadzkę na Raszewskiej Górze i w tej akcji zj stał ranny łpcznik Józ°f 

Liedke a Bolesław chociaż został ranny zdołał wydostać sie z pierście

nia okr; żenią .Powstawały nowe bunkry nowi partyzanci jak Alfred Liedka 

Antoni Liedka,Jan Bizews^i* dwin Leoper,Idzi Górski którzy przez zasto 

sowanie większej ostrożności lokowali zagrożonych partvzantów.

Do walki z ruchem oporu na Pomorzu hitlerowcy wprowadzili jednost 

ki żandarmex*ii,oddziały SS własowcy ukraińscy SS i w o js k o a  wszystkie! 

skrzyżowaniach dróg postawiono patrole,które teraz był ni -.osterunkaci 

przez cała dobę i kontrolowali wszystkie pojazdy i pieszych

Partyzanci T»0„W„ orskiego" przynależni do oddziału
assarsssKasssasaessassesaaeassssa aaaaaaaaaassassaaaaaaaaaaaaaaa

por.Leopera i zostali zamordowani przez hitlerowców
a ss a aj »  a a  a sr ss a a: 3= ss a a  sx a s* a  a a a a » a  a a a a a  » ss »  a a  a a w a a a  a a a ss a »  ssa aa

l.-^leszk Leon z ' ilczna zginął w walce w dniu 17,8*1944 na STasieweklej 

Górze zamordowany w Sztuthofie.

Eieszk Michał z ielkigj lioli zamordowany w Sztuthofie,

3«-r mian •• ranczi:-.*-. k z lojana w 194 z ano -dodany w "ztuthofie.

4 .-Herman Jan w dniu 10.10.1944 zamordowany w Sztuthofie

5 „-Herman Juljusz z Bojana w dniu 10.10.1944 zamordowana w Sztuthofie.

6.-Kibert Rozalia z Kołeczkowa , ,  , ,  , ,  ,,

7.-Kopicki Paweł z Kołeczkowa w 194? zamordowany w Sztuthofie.

8 .-Kustosz Florian z Kołeczkowa w 1944 zamordowany w ztuthofie.

9 .-'■"akurat Paweł z Kieli^skiej Huty zginął podczas obławy 17.8.1944
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lO.-Fiedke ładysław zginr ł w potyczce w dniu 10 .6 .1 °44  z Kolechkowa

11 ,-I.iedke Antoni z Kołeczkowa zginął w potyczse w 1 0 .6 .1 ^ 4 r .

1 2 .-Lubo. Jan z Foleczkowa rozstrzelony w dn.lipiec 1944 w Kamieniu 

1 5 .-Liedke v iktor , ,  , ,  1944 pod Kamieniem

14.-Stuba Ksawery ze Zbychowa zamordowany w Sztuthofie.

15 .-Dzięcielski Jan z Bojana rozstrzałany w GdaAsku .

16.-Dytrych Bernard, rozstrzelony w dniu 24.12.1943 r .

1 7 .-Henię Józef ze Zbychowa rcstrzelony w 1944 r .

18.-Kepke B arnard z Kołeczkowa zamordow ny w ‘"ztutbofie. 1044 
19 •-Uohde Antoni z Itegulewa zginał w walce aft Maszftwskiej Górze 1 7 .8 .

20,-Bieszk Jan z ielkiej \oli zamordowany? cztuthofie.

2 1 ,-Kepka ?'onika z Kołeczkowa zamordowana w marszu ćmi irei w 1945 r .

Zamordowani przez ścięcie głowy
s sssssssssssdsss assssasisrsssssass

l.*Czoske 'T‘eo ’or z kamienia re i ‘->ty w więzieniu v Królewcu

str .14;;

ięzieni w obozach koncentracyjnychw;
3 3  5  — — — s s s a s s s s  S  3

1 .-Liedke Francziszek z Kamienia więziony w obozi- ^ztutbof.

2.-Bieszk Teodor Z -lodówka tt ,,  tł

3 .-Okrój iktor z Mieszkowic , t , ,  fł

4.-Kaczk Jan z Kołeczkowa więzony w obozie w Fotulicach

5.-^ionk ojciech stracił w potulicach czworo dzieci

6.-Leoper Agnieszka matka llfreda więziona w Fotulicach.

7.-Kipke Joanna straciła w obozie w ^otulicach pięcioro dzieci 

w wieku od 1 do 8 lat .

Dzieci kaszubsko-pomorskia na grobach swych ojców kwiaty składajg
SSSZSZZS 3S S23S 3S8SBBSr.SSa88'afiSSa888t 8SS ~3S« S3SS 3SSCS83 SS«C d aa te SS CS aa as S8» a 83 31 E=

My dzieci kaszubsko-pomorskię z nadmorskiego skrawka -nols^iej ziemi

fe ojca i matki pole iego pochodzenia

Na polskiej ziemi urodzone

W polskiej aaLamńa szkole nauczane

Do Ojczyzny Polski przywięzane

Gdy hitl >r zajpł nasze pomorskie ziemie

Fo polsku rozmawiać nam zakazywał

I do niemieckiej szkoły kazfiai „chodzie kazał

!,Tbrev tym przepisom w sercach dzieci "^olskich

Nienawiść do wroga się rozpętała

I w domu 00 polsku rozmawiano

Fo polsku uczono się czytać i pisać

Pclskio książki chowano i je czytano

Ęy polskiej mowy nigdy nie zapomniano
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Chociai byliśmy jeszcze małymi,pragnęlićmy wolności,

Ft^rr zabrał- nam wróg hitlerowski

Nasi ojcowie chot mieli ręce spracowane 

T)o zrywa walki przeciw wrogowi stanęli 

¥ szeregach partyzanckich krew przelewali 

/ależyli i ginęli na polach bitew nasi ojcowie 

Którzy na Ołtarzu Ojczyzny w ofierze 

Swe fcżycie i krew ofiarowali.

Ziemia pomorska zroszona krwią naszych ojców 

Którzy byli wi rnymi synami swojego kraju 

T w tych mogiłach leżą prochy ojców naszych.

Którzy za Polskę oddali swe życie 

Składamy wi?zanki kwiatów róży czerwonej .

Demonstracja Polaków w Tczewie
sssssasssssczssssssssssassssssrs

Było to latem 1942 r.władze okupacyjne nn Pomorzu gda.iakim powołały 

do służby w wojsku niemieckim pierwsze roczniki młodycv Kolaków,któ

rych rodzice zostali wciągnięci przymusowo na listy niemieckie t,zw . 

eingedeutsch .!&emcv na frontach potrz--’- i jak najwięcej wojska.

"ożegnani-' od jażdzaji cych do ojska odbyło się  na dworcu kolejowam w 

Tczewie z udziałem przedstawicieli najwyższych władz cywilnych i woj* 

skcwycfcjor^z blisko dwdeł tysięcy członków rodzin ,kolegów ,znajemych 

i przyjaciół.

"pecjalny pocii g czekał na stacji udekorowany flegami hitlerow

skimi, by zav.'i''śc. w niezr.*ne cały kwiat młodzieży powiatu tczew skie j, 

Wiei: to by;., prezent dla Hitlera/Fuhrera rd gauleiter eęds'isVi*»g©fktć

• zobowiązał się aniemczyó Pomorze w przeciągu r.ajblższych 5 la t . 

Młodzi ludzie weszli już do wag©nów,podezas gdy tysice  ieszkaców 

Tc ze- a i z powiatu zalegało dworzec kolejowy. tym momencie wzbił się 

z setek młodych piersi ludzi zamkniętych w pudła wagonów potężny

śpi v / . . ,o  dziwo,był to śpiew Polaków, "Nierzucim  ziemi z kąd nasz ród, 

w niektórych wagonach • śpiewano ,"Kto  się  w opikę podda pa^u swemu”

a następnie we wszystkich wagonach śpiewano,"Jesze T olska nie zgin*ł€ 

TTi^mcy pocz; tkn5’.o próbo ali grożb uspokoi*' poborowych,by okna poza- 

mykali andarm^ria zamierzała wchodzie do. wago nów, po borowi ich nie
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wpuścili .Dano rozkaz do wyjazdu p o c i l i ,  pociąg nie mógł aa li

nię,któr'; w tym cziasi: była zaj^ta^wobec togo poci ar odjechał na bocz

ne tory.' piew szedł echem na całe miasto i wypełniał każda pustkę w 

duszy i prz ntrz ni . Pym widowiskiem cieszyli się ^olacy ,każdy się uśmi 

chał i z zadowoleniem wracali do domów.Niemcy wstydliwie z głowami 

opuszczonymi ©puszczali dworzec klnpc na polskich podżegaczy,mówili mi 

między sobr i my z takim wojskiem mamy wojnę wygrać ?

Od nieszczęśliwych dni września l Q Q r . nikt ni o Gniewał tutaj tak 

dorośnie,tak rzednie i tak zbiorowo jak wtedy.Jeżeli nie można było ina 

cnej ocali młodych Polak iw #należało mof- r ato? ac ich ducha przed *©rmn- 

nizacjt. zli,bo musieli,al) serca ich były dla 'olski. : owoce tej dzia 

łalr.ości ni trzeba było długo czekać,rzucon h^sło przez "Gryf Pomorsk 

do aliantów nie strzelaj i przez front do nici się nvzedzieraj, znalazło 

swoje odbicie Jolacy w wojsku niemieckim bron rzucali i hurtem do alia

ntów uciekali.Hitler przeliczył się w rachunku dusz poi . '.lęka za

częła tlić nadzieje i wy uchac. płomieniem walki w kraju i na wszystkich 

frontach oiiugajric ostatecznego zwycięstwa.

W/g relacji przekazanej mnie ustnie przez komndanta konandy Miasta 

Tczew ppor.Cs.orr) sierż. "tefana Kwaśni*-skiego pa."Orzeł” w 1^4^ r .

'isdałalność ruchu oporu na terenie powiatu tczewskiego *
sc-ss ss rs ss ss-s* m  ss rt as sa ss ss ss ss ss ss rs ss' > ss ss ss r t  — srs^sras.-sssssssssssssssssscsss

Fa krótko pn.;ed nrererną rozpoczęciem «’ojnv Fitler wezwał do siebie podpuł' 

kownika redema i rozkazał mu opracować plan z i jęcia mostów tczewskich, 

które są w rękach polskich,by je uchronić w stanie nienaruszalnym co p«’ 

zw0liłoby na błyskawiczne przerzucenie w©jsk prz)znaczonych do dalszej 

©peracji przecinko Polsce, tym samym cziasie do sztabu armii Pomorze 

w 'oruniu został wezwany podporucznik orbert Juchtm-n,dowódca plutonu 

w l r> .stym Batalionie Saperów .Otrzymał roz iz przygotowania tczewskich 

mostów do wysadzenia i zorganizowania ich obrony. drurieij połowie sie: 

pnia IR-sty Batalion Saparów został wsparty przez rMłnierzy z 2 - no Pa 

taljonu Strzelców z Tez?wa,którzy obsadzili przyczółek na wschodnim

brzegu wisły od stroi y t ; ytorium olnego Wiasta Gdańska formalnie jak
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zwykło nocna por: przez most przejeżdżał pociąg tranzytowy z Malborka 

obs-łueriwanyofc przez polskich kole jarzy .Focł* z 31 sierpnia na I-no 

września 1939 r-maszynista parowozu Franciszek "ojsieckowski wyjechał 

polskim parowozom z Tczewa do Malborka w celu przejęcia i prowadzenia 

do Chojnic planowego poci? ;*u tranzystowego nr.96^ ,odchodzącego z Mal

borka według ówczesnego rozkładu jazdy © godzinie 2 ,0 8 ,  T'o przybyciu 

do alborka Wojciechowski zwrócił uwagę na takt przyjęcia parowozu rfl* 

nie na tor 3-ci jak zwykle,lecz na tor nr 5-ty .Niczego zł go nie rode, 

jrze- ał, y conał oo złączeniu p ro - ozu z pocit gi.-p j- ''óbę hamulca,a po 

wyjściu z piro-ozu zauważył,że pierwszy wagon stanowi wagon ochronny, 

natomiast następne wagony bvły pancerne,wyposażone w dział a.Francis ze! 

Wojciechowski wrócił na parowóz spojrzał na zegarek i stwierdził że 

była już godzina 2 .20  dnia 1 września 10:9 r- niedługim cziasie po 

tym do pax»owozu przybyła grupa SC-manów i dwóch cwiłów .Przywódca SS- 

manów wydai rozkaz ojciechowskiemu bv opuścił polski narowóz. ojcie- 

chowski odpowiedział,żc tego polecenia ni wykona,gdyż podlega rozka

zom Dyrekcji P .K .P . 86-man zawołał"ty psia przeklęty my tobi^ zaraz 

pokażomy “w tym samym momencie do parowozu wskoczył© dwóch cywilów,któ 

rzv do głowy ojciechowskiemu przyło yli broa i wyrzucili ro z parowo

zu. yrzucono też pomocnika maszynisty ? atuszaka.Obydwóch Polaków pod 

eskorta f -manóv zaprowadzono do wartowni wojskowej a stacji ^ ° l b o r k  

Ta»n Niemcy roz brali ” ojciechowskiego i r atuszaka zabierając im ubra

nia i czapki polskich kole jarzy .Ten san los spotkał maszynistę T-«izej 

klasy parowozowni Zajr-cz^owo -rczevskie,BazyLego Sakowicza,©raz jego 

pomocnika "tanisława Genezę,którzy wyjechali dnia 1 .września © godzin! 

nie ' .30 z Tczewa parowozem polskim w celu przejęcia i prowadzenia do 

Chojnic pociągu tranzystowego nr .965 ,odchodzącego z "alborka © godż.

4 .45,którz-v w esiasie prsejasda z Tczewa do ^alborka na wiadukci® 

pod ’zynankowem zauważyli grupę niemieckich żółnierzy w hełmach i h©& 

jomym rysatunku.Dojeżdżając do Malborka ale otrzymał wjazdu.

Sakowicz zatrzymali parowóz i w pobliżu torów zauważył stanowiska
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niemieckifjj artylerji przeciwlotniczej.n cziasie postoju pod samaforet

do parowozu weszła grupa Piemców,która rozebrała z rriundurów kolejarzy

rnaszvnistę Sakowicza i pomocnika Genezę.' kilkanaście minut później

przyjechał pooifg nr 96? z malborka prrwadzony przez polski parowóz

#którego załogę stanowili ” ie:«cy przebrani w rundury polskic> koleja

rzy, sżyscy eolscy Kolejarze zostali ar sztowani i v dniu 1 września

19)9 zawieszono • im na piersi tablice na których widni°ły ri!Jpisy-to są 

lscy niewolnicy ,byli oprowadzani pod eskort i po ulicach mia

sta "alborka.Pociąg 96> prowadzony przez przebranych I i.•'mców w mundury 

polskicl kolejarzy w kierunku do Tczewa uzbrojony w wagony pancerne w 

których umieszczono wojsko niemieckie z artylerii.Pocieg przejeżdżał 

przez ostatni przystanek przed Szymankowem.!’a tej stacji był 7/agon w V 

którym była obsługa polskich kolejarzy byli otoczeni ze wszystkich 

stron wojskiem, idzieli też jak przejechał pocitg i zauważyli,że pol

scy kol jarze prowadzę lokomotywę a w nieprzepisowej odległości za nitr 

przelatuje drugi pociąg i te był poeiąg pancerny .Dwóch kolejarzy pole

ciało do t lt fonu by zaalarmować zymankowo a to z kol°ji Tczew,strze- 

lano do nich i to były pierwszo ofiary >; ojny,zostali zabici .Polska %m 

łoga zamierzała wystrzelić rakietę,lecz wojska ni 'mi ;ekie wystrzeliły 

juz swój , to był znak rozpoczęcia akcji. zymankowie już sie dowie

dzieli o s tuacji.rczew'został o i^domiony. Szymankowie rociper jadę- 

cv z alborka kolejarze wpuszczają na bocznicą dalsza droga została 

dla Liemców zamknięta. Niemcy z wciekłości zaatakowali polskich koleja

rzy , rozpoczęła się krwawa masakra w tej akcji zastrzelono wszystkich- 

polskich kole jarzy f których naliczono 22 zabitycł . o wymordowaniu la

ków stację zymankowo przejęli iemcy.Pociąg z zymnkowa wyjechał 

w kierunku do Tezewa.* ślad za nici w pewnym odstępie wyruszył pocisa:

pancerny, ojsko Polskie na przyczółku wschodnim postawiono w stan ost

rego pogotowia,założyli, pod tory kolejowe materjał wybuchowy by nie 

dopuście wjazdu pociągu na most. tyti samym cziasie niemieckieH eska

dry bombowców zrzuć -js- bomby na zachodni przyczółek mostu,przypuszcza

li , że w tym ieiscu znajduje się stacja rozdzielcza saperów •
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Grube stropy betonowe zabezpieczały urządzenia wewnętrzne i orzewody 

nie zostały uszkodzone ,Pocic,g 96> wpada r.inę i nastąpił wybuch /iw®* 

Przebrani Niemcy w mundury polskich kolejarzy zginęli w tej akcji.Zgi

nęło też sporo żołnierzy niemieckich,byli tac ranni .Niemcy pierwsi za

atakowali wojska polskie.Do walki przystępuje Ukryte oddziały w pobli

żu Lisewa kilkakrotne szturmy na przyczółek wsc>odni nie dały powodze

nia, olski; wojsko dzielnie odpiera wroga.Memcy do v. lki włączyli po

ci- g pancerny używając artylerję,zwiększone oddziały wroga zacieki? 

nacieriji na pozycje wojsk polskich w śród żołnierzy s? zabici i ranni 

Zapasy amunicji się wyczerpuje wobec wielkiej przewagi wroga, ojsko 

polskie wycofuje się przez most.Niemcy opanowali wschodni przyczółek 

i wdarli się na most.Gdy polscy żółnierze byli już blisko przyczółka 

zachodniego ppor Juchtman wydał rozkaz wysadzenia mostu w powietrze 

Starszy sierżant z 2-giego Baonu pałucki nacisnął nf; przełącznik i w c 

cir.ru j dnej s-kundy -,;ast upiła potężna eksplozja i-tór' zdruzgotał ̂ z a 

chodni przyczółek i filary mostu .Żółnierze hitlerowsc ,którzy znajdowe 

li sie na moście zniknęli z powierzchni ziemi,część z nich zabrała 

wiruj i ca woda Wisły do Gdańska,iozkaz został wykonany a tymsamym sztu» 

rm od strony wschodniej przez isłę został wstrzymany.

Pocztowa centrala telefoniczna w Tczewie przeżywała szczyt obci' - 

żenia,Jnko szef łączności dmund Misiek obsługiwał sam centralę ^ieflzy 

miastowy lini Grudziądz i Bydgoszcz linię tranz.ystowf łącząca Pocztę 

Polsk;; w Gda sku l iemcy przecięli tu linie o godzinie 2,-giej dnia 1 ,  

września 1059 .^o nalocie i bomb rdowaniu przez Niemców zachodniego rmrw: 

przyczółka o godzinie 4 .50 Misiek przystąpił razem z naczelni1-'!'"" te- 

me nt owa c urządzenia telefoniczne,aby nie mógł z nich korzystać wr-Sg 

stojący u propu miasta .Tego sam.go dnia risiek z naczelnikiem opuścili 

zniszczon: tsoczte wycofując się razem z wojskiem,1 września od strony 

Kożlin i riłobrdza wkroczyły pierwsze wojska hitlerowskie do miasta,

”rkraczajece wojska hitlerowskie miejscowi Niemcy witają 7, kwiata

mi sr już w przebraniu w mundurach HS i r\. i od aresztować Polaków
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urzędowania rozpoczęli.Na podstawie sporządzonych spisów przed

Wojei następowały aresztowania patriotów polskich dla których w lesie 

:'-zpengawskim masowe ejz ucje się odbywały.Tata leży ponad ° .000 .z "'morę 

dowaię,- .ów a wśród nich są n&uo , . , ,

rolnicy,robotnicy tam se, kobi ty i dzieci.Polak w oczach:hitlerowców 

byt niczym innym jak szary zając polny do którego -ioźna było strz«l9<5 

astępnie następuje akcja wysiedleńcza.Rodzinom polskim ni zezwals- 

no nic z go zabierać,tik jak stali zostali pędzeni do wagonów i 'rywożoa 

no do : olski Centralnej.

Znaleźli się ludzie,którzy zaczęli organizować ruch oporu przeciw 

ko okupantowi,przeeiwtao zbrodniarzowi którymi byli hitlerowcy.Choeii 

my możemy w taj walce zginąć to jednak pozostań?; po ras ćlady,że był 

ktoż kto hitl rowskim si >paczom stawił czoło,by wre?': wypędzić z pointo 

•'ki .j zi . i i z rócit i uwagę,że j'o]acy się nie poddali,£' zamierzaje 

wroga z tej ziemi przepędzi o, gdyż ona poleką ziemi i z-Ars ze była.

Zależek powstania ruchu oporu w Tczewie
C!:ssssa:=sasaaB.aaair:3S33aae*stas«aa=:s3x:̂ 335jr3̂ .=r35ssss:aa:=sss=i5sssa:a:=s

rzełoml ł 194<V1941 do Tczewa przyjeżdżał z Gdyni Oylkowski,który 

do Gryfa zwerbował pod koniec 1940 r Józefa ::iawikowskiego występują

cy pod ps . 'Tur” • został komendantem komendy powiatowej na pow* 

Tczew,zwerbował też sierż .C-tanisława Kwaśniewskiego»ktdry zastał ko

mendantem komendv miasta czew,a j sienią 1941 zwerbował ndzeja Frac 

kowskiego ps . Bolesław JBaeregi Gryfa Kaszubskiego zaczęły się powięk

szać i rozszerzać swo.jp działalność, lipcu 1941 organizacja zostaje 

przemianowana na Tajną Organizację ojskowt 'Gryf >m orski” W marcu 

1943 ' lawikowski spalony przedostaje sie do komendy naczelnej i tam 

był zatrudniony . aa jogo mie jsce przychodzi arian herold nauczyciel 

z iokitek, zastępcę jego zostaje illi Gajewaski ps . :,Nittt-T'iorun,,zarte 

pen komendanta komendy miasta zostaje Andrzej p8

Latem 1943 r byłem poraź pierwszy z Adolfem Bigusem z rozkazami korne 

ndy naczelnej w Tczewie u Frankowskiego,następnie było spotkanie na 

u l. virki 17 w zabudowaniach Bereze;fskioge.

1
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W Tczewie bywałem kilka razy na polecenie Lecha a później Testphala 

Komendant Stefan bo tak go nazwali Kwaśniewski był zawsze pełen hume- 

ru i wyraził się,że my jeszcze tym czarnym smokom hitlerowskim niemałi 

krwi napsujem,musimy być od nich sprytniejsi i nie dać się złapać. 

Miasto Tczew zostało podzielone na trzy rejony .Komendantem pierwsze?-®

 ̂ rejonu był kolejarz ładysław Pawłowicz.Komendantem drugiego rejom

v  był st .sierż.2-giego Baonu Strzelców Bolesław Leszczy ski p .^ o s t "

\jKomendantem trzeciego rejonu był Kmiecik .Przy komendzie powiatowej i 

miejskiej utworzono komórkę wywiadowczą .Komendantem wywiadu był si^rż , 

podchor. -lfons- Kotkowiak ps .”: tela” .w komórce wywiadowczej pracuje jafc 

Jan T rabucki,Brunon Gajewski,'Bolesław Leszczyński, Jan " olik,ppor Feli* 

ks Kiełpiaski.Kierownikiem powiatowego wydziału łrczno^ci był 'dmund 

Misiek ps ."Ozukacz".Kierownikiem powiatowego wydziału informacyjnego 

był lojzy Omernik pa."Żmija".Kierownikiem biura komendy powiatowej i 

komendy miasta był Kmiecik.Na terenie miasta Tczewa utworzono erupy 

partyzanckie dywersyjno-sabotażowe.Tirwsza grupa pod dowództwem "Jasia

ka p . ’Bocian”do której należeliJPaweł Wielkie zastępca,Józef Kami .3ki, 

Hanryk Lecenberger, ładysłar Pawłowicz,Władysław ;'łomiński,Dziurdziel, 

Józef Wierzba,Ilubert Donarski,Jan ?. akowski z Bałdowa.D© drugiej nrupy 

należeli; tanisław Trykoszko ps."Gwiazda” ,Francziszek Cejor,Jan Drewa,
r '

Btraard i-Irzykowski i B innH  !opol«viki . >■ trseei*j prupy i • li*
>

A-ndrz ĵ Frankowski ps ."  olesław” zastępca >tef-in Drejski p s " i k t o r "  

Alfons Maj oraz 20 osobowa grupa młodzieżowa.Re jon lektrowni tczews- 

skiej podlegał komendzie miasta i tam był dowódcą Józef Omernik p s . 

"Pantera".IM terenie powiatu utworzono komenda gminne,gdzie m.innymi 

komendantami byli; W Dąbrówce,Józef *eszkowski,w szczółkach Adrian,v 

Swarożynie '"teinkę,w Maleninie Betka,w "riłobndzu Ficzysław ?'ichaiak. 

Kwaśniewski z Gajewskim nawiązują kontakt z telegrafistka zatru

dniona na stacji kolejowej w Zajeczkowie z Urszulą Korabas i Gertruda 

Dębicką,które zostałv zaprzysiężone njt członków Gryfu,które tam pracowa 

ły . szystkie transporty wojskowe i inne były uprzednio awizowane.
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Zadaniem telegrafistek było podawanie do komendy miasta o awizowanych 

składach pociągów z wojskiem i materiałami wojskowymi ,'V jenostc.e woj

skowej Misiek nawipzuje kontakt z iśniewskp,która była tam zatrudnioi 

na w charakterze księgowej i była wyznaczoną osobą do przepisywania 

tajnych dokumentów i wszelkich tajnych rozkazów. 1/iśniewska w cziasie 

przepisywania walnych dokumentów zakładała dwie kalki z których jedna 

po napisaniu wędrowała do kosza.Biuro wojskowe sprzątała jedna kobiet* 

wtajemniczona w cała akcję wraz z innymi śmieciami wynosiła na śmiet

nik a z tamtąd zabierała i lokowała w biezpiecznym miejscu poza og^©- 

dzeniem koszar wojskowych."isiek po otrzymaniu zwiniętych kalek t>rz«- 

:i”ietlał i odczytywał treść tajnych pism. ten to srosób wywiad Gryfa 

był dobrze zorientowany o wszelkich ruchach wojskowych w Tczewie,o wft* 

stanie liczbowym,o uzbrojeniu i umocnieniach innych jednostek przyna

leżna do sztabu armii w Tczewie.Uzyskane wiadomości przekazywano do 

koniendv naczelnej względnie dowódcy ^rupy Bałtyk 301 nrzy ksoozyturzf 

Lombard Gł.Kom.^.K. ładysławowi Wawrzyniakowi z którym gryfówcy współ 

pracowali. Zajpczkowie Stefan Drejski nawiązuje kontakt z radzieckim 

niewolnikiem o nazwisku orozów,który pracował w wywiadzie Zw.Radziec

kiego .Morozów również otrzymywał różne wiadomości od gryfowców .Razem 2 

Morozowem na stacji w Zajpczkowie dokonywalig^mróżnych akcji <=sahota*c 

wych «■ orozów by i: w lagrze niewolników rosyjskiec* w Tczewie do kt 5r°f?e 

codziennie wracał.Z kolejarzami dokonywali w tamania do transportów z 

żywnością i wówczas l orozów zabierał dla rosjan w lagrze żywność.?© z« 

zako ńczeniu wojny Morozów w sto niu w aszego oficera odwiedził

w Tczewie Drejskiego i podziękował mu za ofiarne współpracę w cziasie 

okupacji. :a ulicy zamkowej w barakach był obóz jelców francuskich .Vie- 

sn« 1°4 3 r.wartownik -iieraiec w brutalny sposób obchodził się z Tancu- 

zami. odczas jednej akcji znęcania się nad jednym francuzem chwycił dc 

reki bro i zamierzał zastrzelić®© g0tFrancuz o nazwisku Jean Mechat

rzucił się na wartownika wyrwał mu z ręki bro a i tilkoma strzałami

zastrzelił hitlerowca gn?biciela,pczym zdołał uciec ukrywając się nad
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Wisłą w zaroślach,gryfowcy pospieszyli z pomocą francuzowi.Drejski ęra 

przeprowadził Prancuzań do swojego mieszkania i przez miesipc szasu 

ukrywał go w piwnicyPrancuz Jean Machat został przeprowadzony do Smę

towa do komendanta gminy szewca Forozi-iskiego,który następnie przepro 

wadził go do leśnych oddziałów partyzanckich w okolice Starej Jani.

dniu 13 lipca 1942 r.jako przetokowy na stacji w Zajpczkowie pełnił 

funkcję Jan Jachiiowski p s a r i a "k t ó r y  otrzymał polecenie przetoczyć

6 wagonów z wojskiem niemieckim n<a tor nr.l2f$yła dokładnie godzina

9 .  0 .Jachimowski zamiast te wagony wpzścic na tor 12-ty wpuścił je na 

tor n r .11 ,gdzie stały wagony z załadowanym sprzętem wojskowym.Skutki 

tej akcji były takie,że£ 6 wagonów z wejskiem v;padły na wagony ze rurrs 

sprzętem wojskowym i nastąpiła katastrofa-wagony z wojskiem zostały 

rozstrzaskane i niektóre wykoleiły się .Jachimowski nie zdążył zbiec i 

został aresztowany.Jachimowski został doprowadzony do biura stacji a 

dowódca tego wojska zadzwonił do Gestapa w Tszewie by natychmiast prz} 

jechali odebrać polskiego bandytę który spowodował wykolejenie wagonów 

z wojskiem, śród wojska był jeden zabity i około 100 rannych .Jachimow- 

ski stojec w kancelarii poprosił dowódcę tegoż wojska bv zezwolił udać 

mu się z konieczne potrzebą do klozetu .Dowódca wyraził zr̂ od® ,lecz z ul 

nim poszedł żółnierz który go pilnował, drodze powrotnejfgdy drzwi dc
O

kancelarii żółnierz otworzył dokonał sprytnej akcji,-żółnierza wepch

nął do kancelarii a sterczącym kluczem we drzwiach zamknął wszystkich 

tam obecnych .Po tej akcji Jachimowski udał się w uczif^zkę po przez tc 

ry kolejowe,jedyns ochrona dla niego było to,że zdtżył przeskoczyć 

przed przejaż^żającym pocit-igiem,który jechał z Pszczółek do Tczewa. 

Niemsry w pościgu musieli poczekać aż pociąg przejedzie a w tym cziasie 

Jachimowski zdążył dotrzeć do bagnistego rowu do którego "skoczył p o ś 

cig trwał,szukali wszędzie doszli do rowu,gdzie zauważyli czapkę do 

której strzelali,rów by<: porośnięty krzakami i tam strzelali a nawet 

ręczne granaty rzucali .Jachimowski w pozycji stojącej zanurzony r>o <̂ zy

ję w bagnie z nakrytym zielskiem na głowie przesiedział tam do wip-czc 

ra.
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Po wyjściu z bagna ranny odłamkiem granatu w głowę udał sie do wsi f a 

leni no do rodziny Botków .Świadkami tego wypadku byli;Zygmunt Nowicki, 

Jakub Kleinszmidt, Teofil Kalk .Francziszek Grucza, ^rancziszek Biały, 

Józef ['ercheljimna Sumińska,Gertruda Dębicka,Zofia Ossowska,Józaf Recz

kowski,JSzef Kruża.Od tego czasu Jachimowfki został ulokowany w oddzd
/

ele partyzanckim w Pwaroż.ynie.

Stacja kolejowa w Tczewie posiadała ważny węzeł kolejowy łączący 

linie kolejowe Gd$t tsk-Bydgoszez.Malbork-Braniewo, ?czew-Chojnice i Sta

rogard.Tymi liniami iemcy przewozili na front wschodni wojsko,uzbro

jenie i żywność.Pod tczewem w Zajaczkowie jest duża stacja rozrzędna 

na której towarowe wagony feyły segregowane na poszczególne składy po

ciągów i wysyłano ich w kierunki zgodnie z przeznaczeniem nadawcy .Za

trudnieni '-olajarze to byli przeważnie polacy a w większości byli człf 

nkami "Gryfa Pomorskiego"Kapitan marynarki itea chandlowej z Gdyni Sztul 

kowski oraz inż .Andrzejewski członkowie kontr-v?yv;iadu dostarczali Kwag 

ni wskiemu a ten z kolej i grupie IV as i ak a i Pawłowicza matejaf wybucho

wy o nazwie -miny zegarowe nitro-fulaminowe o wielkiej sile wybuchowe* 

były one różne,płaskie i były podłużne podobno do cygar. sierpniu 

1942 r.telegrafistka Urszula Korabas obecnie Piotrowska przekazuje 

na race Kwaśniewskiego meldunek,że na stacji w Starogardzie od dłuższa 

go czasu stoi pociąg w składzie 35 wagonów załadowany pociskami arty

leryjskimi ,który oczekuje rozkazu wyjazdu na front wschodni,o dokład

nej dacie wyjazdu tego pociągu powiadomi osobno dodatkowym meldunkiem 

Kwaśniewski z Gajewskim zorganizowali grupa partyzantów do działania. 

Do grupy t j jeszcze w -szli Pawłowicz,'1 asiok, \rtur "ilar ze Qtarogardi 

)onarski i dwóch kolejarzy ze Starogardu.Kolejarze posiadali ubrania 

kolejarskie więc nie było kłopotu z dostępem do tycł wagonów .Kwaśniew 

ski od or^bas otrzymuje ponownie meldunek który mówił,żw w dniu 25.8  

1942 wczesnym rankiem pociąg z pociskami artyleryjskimi za Starogardu 

wyjedzie wczesnym rankiem’ przez Braniewo na front wschodni .W dniu 24 . 

8.1942 wyżej wymieniona srupa niby to sprawdzali osie,mażnice i cza

rnulce przy tych wagonach,była to pora wieczorowa,po nastawieniu min199



na jedną godzinę działania zakładali do mażnic 4 płaskie o wielkiej i

sile magnet;/cznek podkładali pod wagony.Zegary zostały nastawiona na

godzinę l^.-tą na dzień. 2 5 .8 . Założono 12 szt min zegarowych.Ni stacj:

chodzili żołnierze,lecz oni byli przekonani,że kolejarze spałniaje swt
o godzinie

swój obowiązek Vontrolując pociąg do wyjazdu .Z rana 2 5 .B.

6-tej pociąg wyjechał do Tczewa .Kierownikiem pocirgu był kolejarz 

Major. Tczewie nastąpiła zmiana kierownika pociągu i maszynisty,Tłaj- 

pierw wyznaczono maszynistę ' ojciechowskiego," asiak daje sygnał ”'©jci< 

chowski 'mu a ten z koleji zamienił się z niemieckim maszynista .Kierów 

nikiem pociągu pojechał Majewski z Tczewa, ojciechowski pojechał na 

tej samej trasie następnym pociągiem.

0 godż.11.2 5  pociąg z pociskami Orty] ryjskiai znajdował eię za 

stacj; kolejową Slobitze znajdował się w lesie w pobliżu była budka 

strażnika kolejov ego i tam nastąpił wybuch .środkowe w agony wyleciały 

w powietrze z nich pozostały tylko kawałki fod rozrywających się poci

sków następne wagony wyleciały w powietrze .Maszynista widząc niebezpif 

cze iStwo zdołał odczepic od wagonu w którym był kierownik poci^go i 

szybko z lokomotywą uciekł do Braniewa,silny wstrząs huku rozległ się 

w całej okolicy.V pobliskich wioskach z okien wszystkie szvby wylecia 

ły. Z e z n a j e  Prancziszek Wojciechowski .Pojechałem nast- poeiągim 

zatrzymano mnie przed stacj t C>1 o bite, kazano mnie odczepic lokomotywę 

i kilkoma kolejarzami pojechałem na miejsce katastrofy ,’y przeciągu pół 

godziny po tej katastrofie byłem jednym z pierwszych śwadków tego wyo« 

ku. kipa ratunkowa najpierw wyciągała z bagnistego stawu żółnierzy 

którzy eskortowali ten pociąg i zostali siłą podmuchu wyrzuceni do 50 

metrów od. toróv .Po jednej stronie był les dębowy któr'r na przestrzeni 

100 metrów został ścięty z powierzchni.- miejscu eksplozji była wnęka 

sięgajfca kilkunastu metrów,Budka strażnika została z powierzchni zdję 

ta widać było króliki ,':tóre latały jak zwarjowane .TTa miejsce wypadku 

przejechała ekipa specjalistów,która prowadziła wywiad wśród ludzi pra 

cujących na polu,ludzie potwierdzili,że widzieli w powiotrzu jakiż 

samolot to on może zrzucił bomby ,1'iemcy tym razem nie wpadli na trop
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dobrej roboty partyzanckiej . ‘kutki tej akcji potwierdził też naoczny 

świadek kierownik pociągu Majewski z Tszewa zam,ul igury.

7 letniej porze 194-3 r-grux:>a partyzancka Pawłowicza i asiaka dokona

ła kilka akcji wysadzenia w powietrze transportów wojskowych i z mrabr 

uzbrojeniem.Inż.Andrzejewski zao^atry-ał w dalszym ci ru komendę ?sia 

sta w miny nitrofulalinowe,Akejami tymi najczęściej kierował Paweł 

Mielke i Hubert Donarski.Jako kolejarze uzupełniali do mannic do prze 

jeżdżajacych transportów wojskowych oleje i smary byli oni dokładni* 

poinformowani do jakich pociągów należy zakładać miny a do których 

należy nal o s y p a ć  piasek do nażnic .To ustawieniu zegara i wkręceniu 

zapalnika minę wkładali do rękawa,co było nie widoczne .Podczas wlewa

nia do maż; ic oleju z rękawa została wsunięta podłużna mina zegarowa,, 

rociagi odjeżdżały na front wschodni i tam do celu ni<= dojechały.

^oci ■" ar.7715 w okładzie 42 wagony z żywnością i uzbrojeniem wylee** 

ciał w powietrze na stacji kolejowej v Kobelbude r>od Królewcem nie

długim cziasie po tej akcji upatrzono pociąg nr.?721 w składzie 4 -̂ 

wagonów,v którym znajdowały się 4 wagony z czołgamif4 wag0nv z części 

ciami samolotowymi i 20 wagonów załadowanych artyleria przeciwlotni

cza,poci: - poleciai •,> powietrze za Królewcem, trm na-n-m* roku z-ałożo 

no pod poci eg miny w składzie 49 wagonów wśród których znajdowało sie 

’6 wagonów z żywnościf or-z 12 wagonów z wojskiem,wybuch nastąpił pod 

"”odli -Mn,byli zabici i ranni,lecz ilościowo ie znane ,"i  'lke z Do nar- 

skim jeszcze założyli miny pod 6 transportów wojskowych z ustawieniem 

na późniejsze eksplozje,i rde było możliwcścis stwi rdzić edzie pasta* 

powały ;kPolozje.w/g rei.?/ielke, Donarskiero i Kwaśniewskiego*

!e wrześniu 1943 r , na jednej naradzie przywódców Gryfa zaplano

wano podpalenie magazynów wojskowych ,które znajdowały się w pobliżu 

dworca towarowego w 9czewie w objektac* należących do koleji . ”* maga

zynach tych wojsko magazynowało onony i dętki samochodowe,różne umun

durowanie, odzież ciepłe,mundury straży pożarnej foleje i smary i .t .p .

magazynach fcvch jako robotnycy pracowali PolaCy.Niemcy nod rozorem 

zamaskowania tych magazynów podczas dnia nie wystawiali warty, noc-201



ń-- ti porze straż koleje odwiedzała te magazyny w o tr  ich jednaj xc 

dsisy,M1 sU b  wchodzi w kontakt z zatrudnionymi tam polakiml *który iwie

był członkiem Gryfu. ie jego polegało na tern by w każdym ma^azynL 

pozostawił odryglo^ane okno'lufciki! okienne/ .Polak t ui i-ieł tr

tylko do 'trzech' 'magazynów .Tym i elili się Kwaśniwski z Gajewskim 

"Na ochotników do tej akcji oprócz wyżej wymienionych zgłosili się,Fu- 

bort :on:vrr-ki i nauczyciel > - łde ■ <rn akov-aki. v-i ~otca’ r 

kartoniki do których umocou; jno świece, obwinięte jedwabnym sznurki-im 

nasyconym lep nikiem,kartoniki posiadały otwory.Przygotowano %*t trzy 

paeski z trotylem i kabel sapłonowyJRO spaleniu częściowo świecy na- 

nt: nic 'inr.c z- n -1 iii -■ i i 3?.nurka następ: .La 1 r ..o- &. .y --nł -
*

czony z paczkami trotylu.Do akcji wybrano dzie 1 przepojony deszczem 

Uprzednio przygotowane małe .drabinki, ukryto ood rampą kolejowe, ieeso 

rn? porą w krzakach pp przeciwnej stronie torów zebrali się wykonawcy 

c tv.iurc*zoi.i , . w pobliżu magazy nói aiew : - str'--ż>"inrz;y-

stąpiono do akcji.Bo trzech magazynów przoz otwory wdarli się party

zanci Mielke,Donarski i Józek,na straży pozostali Kwaśniewski z Gajaw 

S k i m p r a  ;u 10 minutach wykonawca pozostawili w magas.ynaęh karto

niki z zapalonymi świecami,które obstawili materjąłem łatwopalnym.
/

- z'Ł'C---- uczt -trJc. snr ojnie V rócili do' swych dóav:v., r.iczeero wśród ro
r~ ’ ,

redzin nie zdradzili.ćwieczki po«-inns spowodować pożar mniej\afięcej o

godzinie 23-24-tej JB przewidywanym cziasie nad dworcem ^olejowym na

o o ł o k a c ?  u k a z a ł a  . - i  : o  : i ^ ' t  ł u n a .  e t e r z e  z a c h u c s & a ły  r y :• n ’ ,1 c -~l - i

łotra czy , <vęc.y szuVaj.e ^cv ronienia v.. buz. rach r-rz cirlctr iczych i w

; i’.v ic ch .koz;-z-;: 1 iła bi rza z r,ior\.t • i i u] ?v nw szczam unieść■> 1 iw&

wiała akcję ratunkową,pomocy ludności w gaszeniu- polaru .Po*ar nad raj

nem został ugaszony.k a  miejsce wypadku przyjeżdza komisja specjalna.

bada przyczyny pożaru .Tej nocy nalotu nieprzyjacielskiego nie stwiar

> dzono,ni? było wadliwości w przewodach elektrycznych.Przesłuchiwahi

■ !t :*u k i  L t - y f i '  I r 5  -cy r. i  c:.- i  ' l  . o ■ ' :o  t k U c c

? n ^ c , : > ?  w p a g a z y n -' a e a r ^ y k  u i  o r a • ■. t.ze c z y v / i s t a  p r a w d a  b v ł a  f

posiadał ps , ,!Piorunf i ten s p o w o d o w a ł  między innymi ten pożar

% r  .
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Niemcv oo tym wypadku «a»8ią  nretensje do naczelnika stacji kolejowej 

ż« nie zabezpieczył magazynów odpowiednie wartą#ogień"mógł bvć wcześ 

niej zauważony i zlikwidowany.Hacselnik stacji został z zajmowanego 

stanowiska zwolniony a no jego miejsce powołano ^omi/iskiego,który —■» 

zmienił swoje nazwisko na •'•omsen.

•̂ s ad zenie nocirgu w nowi-trze nad 'zym irtkowem

/

Je i ' r.Dowódca oddziału partyzanck tegó Andrzej Frankowśki n a . 

Lesław ” postanowił flokon^t akcji o lejen ia1 pociągu w©jskwweg©^ k 

' 1 v ' ! ’ '.-.t*: '->*-■ , że L-iv"---s- ?: ' ‘ -an’'!) ‘Ibork no północy
9

b*.- >• • ;> •• ■ *'/ ■ ij t 'K ’ ' v orty o.i ' -v ?.ż':r ; i ■> t. .-v r-p" r-s r-ort-5" 

na jednej lini 'nigdy ślą nie udadzr .Do tej akcji był już przygo towaj*y 

•i' v-,.rzr^c?cti^ c> ocY ov.n:ików#bvł z o ’it z.or̂  w snrzrfc. ćród innych w 

taj akcii brali udział J'AJ^©ns a j#Fw^śniewski fną j sw»ki .'T? cic^y wie- 

■7, k* . • i - ky • / cr~ ■. ''i"' ry- po/' •ky 'c/r i " ot <->̂ : ąpach -rzr

prawili się ‘na drugą stronę.w miejsce umówione *Ws?y scy .byl i za©par**-
*  ̂ ' 

ni w bro... krótką»oraz dysponowali 2-ma pistoletami maszynowymi w^i-ć" 

Pomiędzy I.isewem a- Szymankowem upatrzono miejsc? dokonania akc.id, . 

Grajewski ubezpieczał -wykonawców.Dó pracy wykręcania śrub zabrali sie 

Frankowski najsilniejszy 3uzot? a>. wszystkie śr̂ iby t"”'aśri ?^/ski z "ra,1-̂  

i jodnyn kol«j ąrzem. wykręcali śruby do reszty. ~o wykręceniu. • śruft szyr 

na y.r̂r t--ai:' . tnrc • nć =t k ? .imi j i ' • y v 1 5 już c ro-Wnje 24-te.l 

ro irt " zo: y i *; v/vor J.r.r- .Powrót do . " 't - r ? ' r."z^z. ,nost r̂ybav-<?v

r' . 1 •. i '■ i i ■- by ’ ~ rc ” rńoil i dn rwoic> - o samego
• . •

dnia -• w z i; ok przadpo^udricwych do r ”.: s.1- i:--"o ;‘oc3---ra wz-ldunak, fe* 

pod T-isewem wykoleił sie pociąg w składzie 46 > amorów a wśród nich z® 

znajdował© się 2? wagonów ■ z uzbrojeniem^epaz 20 w^goró^ ż żywnością.

zonej 41< c }ska na froncie wschodnim.^iększość wagonów ul<=«- 

gło rozbiciu a pozostałe wyleciały z szm  wykoleiły sie niszczeć

vi nic! artość załadunku.Na przeciąg 24 godzin ruch tej linii zo- 

r | ,7-fi *:r-->-:tmiari-: ref. c- tr' ’  ̂ rar-rorr-a tr° nr no'"ty.
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Akcja walki .w Swarożynie-
r: = = zz rr .or cr zs — r: tr ~ " =x — -tt ~ ~ =r

Kome nd antem gminę Swarożyn beł Steike s  zastępca była J  adw i|ęa. Kowal - 

s v  . rz^lr.i. • ?. lu fcy  v t ó r  -hto aśc i cielec b y ł  -'i.-^iećjprzy
; * >

pracach., no 1 owych beli zatrudnieni Polacy w^ród nich byli gryfswey*

ł” cziasie zwózki siana sa szopie Siemfea partyzanci zbudowali sobi 

sc bro a , który następnie został założony sianem »Wei^ęi** do schronu j°d-

o r- t v ’.•■ rt r,r-7. o Isu - i ?ciu 1 nu Ti ci . •» r̂?i>* \ -■ ' >© o"5- zewną

trz noc''?nri -H d: i i trzeba :rri o • -- .i i po 7 i-i-, ą ;«rzoćniu 

1' * r.niemieć Kołodziej naprawiał dachy i usłyszał §dgłesy kaszlu, 

ludzkiego gobejrzał z wszystkich stron,lec z ni® mógł ednal.aśd w-Ne j £eia'

o bunkra.Kołodzie j zameldował o. tym właścicielowi majątku niemeowi , 

który ? koleji zameldował o tym w Gestapo .Przez kilka dni obiekt ten 

«©Stał pod obserwacjaV* dniu '3 ? .10.1°4$ r w  godzi c 1 pod^e-

y- r '  ̂ 3{ uzbrojone gestap©„pdi-

cja i wojsk©,był© ieh blisko 100 osób.Obstawili szppe dookoła i W8>» 

wali partyzantów by wyszli z bunkru i sl?'dobrowolnie poddali,t© ,wes«

irtórzyli kilkakrotniev*’ tym ęziasie w bunkrze ?bywali i 

$teinke,Jadiri{ ^y/alską. i Kunc -a Jan Jachimowski wyszedł do wsi -no

prowiant i i er© tam nie • było .Partyzanci pomimo, byl otoczeni nrz^z

przeesło^trzydziestkrotną przewaga 1 .'dobrze uzbrojonych hitlerowców,

-r.C y i i  i  <?u z a p a s y  a m u n i c j i  i  s e n a t ó w  n ń s te y o m -?  i  * s i .Ą  b r o n i e  i

.przystąpili do ^alki,padły oierwsse serie broni 1 nowej a następni

r.io z ezopy zaczęły nadać ręczne granaty.Fiemcy zestali zaskoczeni

’"i adzi°l i^że* partyzanci posiadade krótką bron,lecz nie nrzypuszczalf
r .

że  t > o f i  a-s•?j  *,r  ; *a s z y n © ' ' i  r r a n a t y  .  ?'i.->fnców b y l  i  z a b i c i  i  ^rsjt

-i . i  : r  o i i i  '  o z w a n i  ‘ i e p o d d a n i a  - i  4 t “ i n V e  r  -i v  o ,  • » j e k
< * * .

e i ~  -r M a  t o  i t a k  go  h i t l e r o w c y  z a m o r d u j  - r  - -- •- ? < d - i l e j  p r o  )^z\ć
r

v i  • •>. i - - • y  z - ’ r ? y : - t i c h  e t r e ?  s t r z e l  ':’1 '< ’ i t r u n k u  i  o r > a r t ^ z a r . :t ó w  

i  '-o n i c  - i i  ' - r  • c , - " o b e c  p o s t ^ r o z - i  1  ̂ ^ c v  nap©7.ry  o b l a ć  br*nzerr>

nr i podpalić .z płonącej szopy partyzanci strzelali do wroga tak dłu-
y- , - . •-. J. - . '- \.

o o c ośęar . ie ż^o-taj  ̂ ' ’ - i j : 1 H i  wskoczyć
’ • ' ' _ i

był mosno -poparzony i prawie nieprzytomny .Steinke z Jadwiga Kowalska^

T '.
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zginęli w. ogniu spaleni,z a p asy amunicji równie*, się spaliły/urc^ 

przewieziono de Szpitala w ftrogardzie,~dzie odzyskał przytomność i 

prosił lekarzy o spowiednika.Jeden z gestapowców przebiera się za 

księdza ,i_ podchodzi do Kunc a, wypytuje go się kogo na powiadomić w rad

zie umrze,kogo n sl3ży ostrzec przed gestapem by icęjh nie aresztowano 

kto należał jeszcze do organizacji Gryfa Poborskiego .Kufle zdołał wy- 

mienić 1 nazwisk ̂ Polaków, których gestapowiec zapamiętał a następnie 

"yzionał ducha, kilki dni później gestapo przestąpiło dc aresztowa 1 

tych polaków których "̂unc wym ieniłśród * Polaków zartudn:|onvch w tyr 

maj&tku następowały również aresztowania,część zdołała z iec do lasu 

przyłączając się do oddziałów partyzanckichtraty wroga,nie zostły 

ujawnione,lecz byli zabici i ranni.

Akcje zdobywania broni i żywności na stacji w 'Zajeczkowie

Na terenie stacji Zajaczkowo grupy Waciaka,P«irłowicza i Kwaśniewskiej

o prowadzili akcje w y krad an ia  z wagonów broni,*-*- ności,odzieży i amu 

nic ji .Upatrzone w-gony wpychano na boszne tor'?* w miejscu mało oświet 

lonym gdzie specjaliści*dokonywali mzplombowania wagonu .Z wagonu za

bierano zdobvch,którą magazynowano w miejscach odległe od stacji i

tam jp zamaskowano.Zdobych przeważnie została przewożona furmankami
ł

* konnymi w różne miejsca rozdzielcze,gdzie następował podział kto i

il^ się każdemu należyfPartyzanci powiadomieni przychodzili po odbiói

nocnp nor: i zabierali swój "przydział. akcjach tych fir li miedzy in*

' nyrii:Rosjanin Morozów, tofan Krejski,” asiek,Pawłowicz,Jan Grusze" '"' i,

Gromeko Andrzej,Wawrzyniak ps itold" illi  Gajewski, Bolesław Leszczy

iski,Hubert Donarski,Paweł Mielke,Kmiecik,£z tu t kow s k i , i inni.

dnii 2 7 .-ii,1943 illi  Gajewski zostaje powołany do * ojska nî - iec-

kiego,K dniu 15 .XII.194-;> został pov^ołary do wojska Stefan Kwaśniewski
i

przed ich pójściem do wojska byłem na rfcas*ir«c3± spotkaniu w Tczewie 

1 na miejsce KwaśniewsViego został powołany Andrzej Frankówski ps .Bo

le^ łav;, szczególni a Kws śni emskiemu proponowaliśmy zFfiankowskim by do 

w o js k a  niemieckiego nie poszeddłat, żedla niego many miejsce w bunkracl 

partyzanckich .Kwaśni • f ki odpowiedział n-am, że 1o wods^  ni'' i^zi bv205



walczyć z - Hitlera ale idzie o to by wśród-wojsk*1 niemieckiego urnami 

szczególnie wśród ~o laków-,którzy zostali zmuszeni pujść do \i/ojska »®si 

.p rzez  podpisanie ich rodziców folkslisty niemieckiej, by siać nropagaj 

nd? do aliantów nie strzelaj i do nich przez front p r z e d z ie r a j  *>rz« 

ejściu do aliantów będziemy mogli ‘dopiero walczy<5 z hitlerowskim naje* 

M ą# W styczniu l?.44r. w Starogardzie komendant komendy powiatowej 

"nillar zwołał spotkanie na które zaprosił następcę Kwaśniewskiego,An

drzeja Frankowskiego komendanta komnda miasta Tczew,or^z Mariana Heroi 

Ida komendanta komendy powiatowej Tszevg"' drugiej potopie stycznial944 

?ill wys ia  łr-czniczkę do tczev. i która w droc'z‘ zo sta ła  a r .;sztov/anj.*
v

przez gestapo.” \»yniku zadawanych tortur łączniczka zdradziła placówk: 

kontaktowe w Tczewie i w Starogardzie.”’ dniu 5 lutego v1944 został «re* 

sztowany Frankowski i Pillar.W dniu 6 . lutego aresztowano Mariana Ber# 

Ida,'" dniu 18 ,lutego zostaje aresztowany przy wojsku ,rilli Gajewski a 

.następnie Stefan Kwaśniewski,1 maju 1044 następuje dalsze aresztowani!
*

jak,Paweł Mielke, Hubert Donarski, "dmund Misiek i dużo innych

i-:a terenie Tszewa istniała grupa "Bałtyk” zorganizowana przez 

Bernarda Kaczmarka obecnie major rezerwy . .Wawrzyniak działał w gru 

pie ^01-^03 .dowódc:- tej grapy był Czarnowski .Członkowie gruT>y wywiado

wczej ®ryfa Pomorskiego współpracują *  wywiadem ^ ,K# z Wawrzyniakiem^ 

któremu przekazjogali zdobyty wyr* i ad z sztabu wojskowego z Tczewa, z ile 

ści i rodzaji transportów i sprzętu wojskowego kierowanych na front 

.wschodni,przekazano nlan rozmj eszcze.r głównych magazynów naliw r>od 

niebem, o raz o różnych objektacł wojskowych .Wawrzyniak 7 . kolei te kiełku 

nki przekazywał przez most Bydgoszcz-"- do '* ars z iwy z kad wędrowały do 

aliantów .Jesienią 194*> r .wielki nalot eskadr lotnictwa anielskiego 

zbombardował dużo obiektów wojskowych na terenie Gdyni#Gda^ska,Krdlso 

ca i  też zbombardowano magazyny paliw pod Braniewem.^omimo,że Gajewski 

Frankowski,Kwaśniewski i • Herold zostali aresztów ani, na ich miejsca ao* 

stali nor i przywódcy,którzy v. dalszy ciegu współpraco’/'aii z wywiadem 

‘ *,T . ’"ojska Zwie.zku Radzieckiego zbliżały się do Tszewa,należał* szyb

ko działać na tyłach roga. awrzyri ak z gryf owcami szybko irontn je

strlGO.-
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sieć wywiadowe ze położonych umocnię a, które niemcy teraz często zmie-
/ *

Biali.W dniu ł> .marca 1945 r do miasta Tczcrna wkroczyły pierwsze od- 

1x1 iły o isk rM^iec ich / II białoruski 7ronfc/-' Wawrzyniak zgłasza si^ 

do 65 ^rmii Radzieckiej, -kazał -wszystkie plany umocnię a na

terenie Żuław i w okolicy Pruszcza i Gda sk=»,dzięki znajomości warun

ków terenowych i miejsc ukrycia band hitlerowskich wspólnie z wojskie 

iem radzieckim bierze udział w likwidowaniu rozbitków dywizji Galic- 

ien/własowcy/,był pierwszym organizatorem plac ówWt " . O ,  na terenie pc 

v iatu tczewskiego .następnie został skięro1’ 'any do -yższej czkoły Ofice
■ *

rskioj, któr^ uko-lczył w "r"dniu 1945.w Rembertowie .To 104Q służył w

wojsku i wychodzi ze stopniem majora.* 1067 r.otrzymuje stopieA rod-
i •

pułkownika,Za zasługi i poświęcenie swej pracy dla dobra Ojczyzny zo-
#

8tał odznaczony szeregiem odfcnaczea bojowych i państwowych.

"Cendant kom ndy miasta ^czewv fajnej Organizacji 'ojskowej "t8»gi

Gryf "o icrrki’\ rwf'-niei’sV i Gtafan p . ‘‘Orzeł" zawodowy sierżant ojska
/ '

dolskiego ; - € OSU W Tczewie aresztowany w dniu 24,04 .1944 praez 

Gesytapo v  .r.^u, dniu 1 .-:)9. 1 przewieziony do wiezi enia w " orgau
1

k ,'j^rlina," dniu 19.09 *1944 na mocy wyroku niemieckiego Sądu '"ojenn^f? 

został '-k-zan  ̂ ra karę r ri^rcl nr.art .s-nr.z ”11/ '-1 r44 TTr .10167/ 4̂-4 , 

"'yrok wykonano przez f ciecie głowy za po^oc? gil otyny w dniu Sfim^mmm 

:lci4^ra 1' listopada 1044 r-

^astepca komendanta komendy :>ov/iatowe j nowiatu "'czew Wilhelm 

Gajewski ps^*Tiut-Piorun" skazany wyrokiem sadu wojennego Rzeszy na

kara śmierci. ' . ,

Odnis z tłumaszenia ^
SB 31 S3S3Sn!SS SStS’ S S 3S3 23 SS 53

f>ąd Wojenny '^zeszy
S t .P l .l  em.57/44
R , " / .  ,111,134 /44 v

Imieniu_Ludu__L422-?--^e20 -

sprawie karnej przeciwko kanonierowi il>elmowi Gajewskiemu 

79 oddz,> ras ,artl .górskiej o przygotowani e zdrady stanu i.t.r>.

I Senat Sądu Wojenne-go Rzeszy na rozprawie dnia 21.1 if 1044 r , 

przy udziale sędziów :

sędziego sztabu generalnego i prezydenta sen 207



przy 8^-nzir ' ojernym izeszy remami*a 

generał - major Schokel*a 
» ” * ’ 

gen r -r ?dz: o Jr.Gruna 

ru £!'ov ? ■ ' ■ ‘ * 

jcvc <-.crtępcy a ■’ er? 3 a :

otarrz go radcy si-du wojennego TVeszczyk, a 

jako urzędnika dla udokumentować

starszego inspektora Se.du oj innego Rzeszy Frf'y, a

orzekłsrsssr^cs

Cskarżon go zasadza się c działalność n 'orzyvć nieprzyjaciela i 

przygotowani o do zdrady stanu na karę ś»r*ierci,p9Zbav»i3ni a praw 

honorowych i pozbawiania godności żołnierskich.

2j nocy prawa ;
==== =  =5 a s *  =  s==r=s=s = : ss =5 = : =:

( - ) ju >uman ( - ) ochok ?1 ( - ) s-p .-.fruń ( - ) 52 rn ( - 'i Sachs.

Zgodność powyższego tłomaczenia z niemieckiego poś^iadczan.

Tczew 28 maj 1945r.( - } Barganowski tłamacz przysięgły 

piecz-tka ok.ngła.

?azam z g ' j^Aski n i £waśrdev;f;.kir. w jednej coli ^iizienm j v; Torgau 

prz a,y. lfon? /otkowiak kt v mi Gaj -"ki i '<war ~i -r i. przekazali 

swoje ostatnie pisty pożegnalne #któ r- ' c ałym brzmieniu odpisuję.
s '

O d p i s
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rrrau d . £2 . .1 -'44 r . 

Toi drodzy Bracia i Siostry i wszyscy najbliżsi

o s t a t n i  l i s t  p o ż e g n a l n y

Jeszcze mam kilkanaście godzin życiu przed sobą.Codziennie postanowi

łem skreślić c: oć kilka myśli,które roznierajr mojt duszę.Ja zostałem 

skazany na karę śmierci za to że kochałem r nieszcęmn Ojczyznę. 

"onvflci że nie ja-sa&L jestem .Ze mnf. jest duże dużo u nych,którzy na 

jąirt arzu naszej Ojczyzny 'me składauty serca.Ja ej v;zi: -em do tej 
>» - 

prac* podziemnej, bo tak ai serce kazało .Jedno an' -oli,a to jest,że 

n i ' mr Ł m o^l /lać o oe naszej pracy,*-- ni" dożyje dni a wolności.

Pomyśleia#źe jal iąoe i-miliony Poiafcfiw padłem na polu walki .Ja zo 

st ■'a ods•. zony od czci i nazv; ’no mnie zbrodni:rz-^m i sdrajci , 1 wy

■ iecie,żj tym nigdy • hic byłem .Kiedy gd-<r swoboda wróCi,gdy Orzeł nasz 

znowu s>rzvd ' znicaie' do loti tedy nasze vr • 208



zwrócą mi tą zrabcwfiną oaeść^Posiechą niech Wda. będzie,*e ja nie boję 

się śmierci-,zresztą w towarzystwie innych idę n£ ścięcie głowy.Jest 

nas obecnie z tjakim wyrokiem 51 Polaków,którzy codziennie maszeruje 

z łańcuchami u nóg wraz ze rant . ’-ze oddamy życie r ‘;szo aa świętą 

sprawę .?fcścife dumnie to'cierpienie,które. iram zadałem .Tu ''za czężkimi 

i.c-'t-'..i wraz ,/■ im .i i; ’j; i.ogi 2 1 r1 c . crc! i-r "'"ujemy o;-1 *t 

niej godziny,w której zostaną ścięte nasze polskie gło^y.Jak głosi 

akt oskarżenia i wy-lany wyrok- zostaliśmy' skazani’ n£ • śmierć za zdradę 

.stanu . >ini/my ni: z- ni c icł zbrodniara/; ("iniemy z • nasz 'raj uk©
*

chaiy/, za .;v- ? ■...• nol';ki , •• t .“ :v.y chcieli ro z '- "- - - - ..O jrzenie  siłą

nałożone.! r spotkał ogoś z młodych do których zwracałem jsię

by 'i cdmówili,k"żd‘v z dwitr. skl id ił r>rz«siągę i do Gmfa r oborskiego

wstępował .Chociaż amusaoaonas do włożenia munduru z ...idzon^o to

jednak pod nim serce polskie się kryło,' wojsku niemiecki® żółnierze 

pornorsico-kaszubscy są przepojeni propagandą C-ryfa Pomorskiego^®® aiia 

ntów nie strzelaj i prze a front do nich się przedzierać.Ja ginę z & M p  

sprawę polskości i proszę las kochani przekażcie moim' kolegóm,ktdrizy 

w podziemiu pracują,że.nikogo nie zdradziłemtnic nie ujawniłem'i orze 

zemnie nikt nie dozna przyk.roCci #Ja weaystko przejąłem m  siebie .To 

co ja uczyniłem wiem,że- tego nic potępiacie,ja Was znam lepiej jak in 

ni, znam ’n z c^nói. i rożnów,które prowadziliśmy .Któż ap inaczej 00 

sadzie może,że a isae i dusa«x są polskrieMoae kiedyś gdy mnie ji

już nie będzie na tym śmiecie słowa te dojdą serc -r'asz-*c*h,że to co ja 
uczyniłem było moim Świętym obowiązkiem jako P61*ka i nauczyciela, wy

chowawcy a îtednWfcy polskiej młodzieży .Fiochajx ta moja odcięta głowa b« 

a i  ■ * -boi . < ofiary r.a rit^rzu Ojczvzny naszej ^olsVi uko-

ćT •anej, ęgnam '";*n ^/szy? tkich krewnych i najbliższych przyjaciół i zna 

,jornych i tych którzy po mnie dalszą działalność.konspiracyjną kontynu; 

j ,odchodzę z tego świata i ginę świadomie w t e j strasznej cv<*’1li dzie 

i ' ~ . . i ' biŁ'jo>i e j ' ^ i n i e .

Już wię.cej listu pisać nie będę,to są ostatnie Słowa pożegnalne to 
jest ostatni m Spis złożony.Niech treść togo listu

str .16
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nozostani. =? w ';asze.j n.ani^ci. '^ez brat, szwagier,i vojjek/ginie na wleti 

drodze nod topór < rs i r a c  b ^ ? ' "  Jeszcze ^ol ska nie zginóła**,

Ti st ton .ysyłam ;>rc e ■ legalie - -sz_ 7 i 1 .

iarogodnośc odpisu z oryginału listu pożegnalnego z dnia 22 . TT .1944

'illi Gajtoi-skio&c• do U"i łdz i sia .

Poviato«y Zarząd Z .B.o ,r .i.!>. .w Tczewie pieczątka i podpis

- ^ _ IŁ 12 .* 1? 21 ̂ _________ _______ ___ _______ ___ ____________ _

\
Wyrok kary śmierci przez ścięcie głowy na gilotynie w dniu 25 wrześ- 

1 . T- ’ . i

a .j • s .j r '^:vezńK do ":mj vo o 'tro ■■••o 1.-'ê n • oiej<> że 

niO razem z nim zostaną ścięci Bolący gryfowcy;

Bukowski Z Grudżiądfca# Nurek ze Starogardu,Berge ze Staro*ęardu#Szmidka

z Kartuz, Nidenc z Gd?? iska,Sarnowski z GdaAska,Petrowicz z Brodnicy,

Ńadolski TTenryk- i Jer owi ak TJaszyiski a

Stanisław M^otk zo stał  ścięty w Królewcu o©d koniec 1944 r ,
 ̂ /

Po zamachu na hit] -?ra pułkownk Stauf^nberjter z-anlerz-ał wynuśctć wpzj

stfeicł ni ów w Tor^au których było tam ponad S ,000 ,-rn o  wyd aniu
ł _

wyroku śmierci f eldmarszałkowi ieleboA zarzucono' mu,*e on miał doko« 

nać uwolnienia więźniów z twierdzy Torgau^lecz zaskoczony ar«sztowa*|

nie - te o' i • ej--- ::-i i zost-̂ t rozst.rz< 1' •.: .
/ - - ( •

< ‘ ©o .tek  v e ? od T,̂ ek1 -1 ty i bunkra '"t •*« 5 * rl!?

1 ie i. C? 1 ' T-‘a- i - • po 'Ar,n a •• <=‘ ' r -o. ■ r ‘ c‘» Trólew-

eka -•t?' . 1 r' ię.?.vn:© J-3vkowcVi o "o został v yredcv:^ny jed -.j- z o5er »/szŷ

bunkrów dla potrzeb komendy naczelnej któremu nadano ?’rPtas i a "©«

latł Letniczy Jankcwski dał do niego dr z 9we*sekr etarz nadle śnictwa z

«< r».q©i~« * ~ ■' ^eski a 1 śnieży Gostorczyk ©stare a r ł ^ !" i * r z 1 ,i
i

inne materjały.Budowa kierował Jankowski ż Gosto 'iem.Przy budowli 

byli zatrudnieni t Augustyn Karczewski i jego- brat,©raz 'Paweł ^ronk. 

Bunkier o rożni,4 y 6 wys *2 .*20 na środku posiadał ©t**‘.ór wentylacvinr 

który był zamaskowany zieloną" siatki * wokdł rosadzonc krzaki jałowci 

r; i r-ohri ’ dzono nał© " r k a  drskefir^^re d© -rr̂ yl "'Te^o 

a,5fez wskazaniaąwzględnie zdrady było niemoźliwO^ią jep̂ o odtfaiew 

zionie.Pielwszymi mieszkaaćatói: w tym bunkrze byii';oor.Józef~Berai>>k210
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pozostanie w Waszej pamięci .Wasz brat, szwagier,i wujek/ginie na wiel

W drodze pod topór‘śpiewać będę"Jeszcze "Polska nie zginóła". ... ,

'List ten wysyłam droga nielegalny ■ / - Z._lasz<_W__i_l*_________ -

Wiarogodnośe odpisu z oryginału listu pożegnalnego z dnia 2 2 .IX .1944 

r*’illi Gajewskiego-potwierdza się,

Powiatowy Zarząd Z.B.o ,T".i^D . .w Ts zewie pieczątka i podpis

Tczew_§nia_.^/12 .19? !.________ ____ _ ______________ _______ ____ ___' , - ,/_s
. ^ . ...... .. V . . .■ j ■ ■ \ " ' . ■ ’ '

Iwyrok, kary śmierci przaz ścięcie głowy na gilotynie w dniu 23 wrześ

nia' 1944 vjs torgau k.Berlina* . ; t\' , 'v

Gajewski jąkó' 'sałąeznk do swojego ostatniegor lis'tu podaje że

25 września razem z nim zostaną ścięci golący gryfowcyj . :r"

Bukowski 4s Grudżiądisa, Jfarek ze Starogardu,Berge ze Starogardu,Szmi&l?

z Kartuz,Nl&snc z Gdaóska,Sar;nowski z Gdańska,Petrowiez z Brodnicy,

Ńadolski Henryk- i Jeremiak Baszyiiski,  , -

Stanisław Miotk został ścięty w Królewcu pod koniec 1944 r .  ' ' 

Po zamachu na h itlera  pułkownk Staufehberger zamierzał wypuścić ws« 

stkicłr więźniów w To.rgau których' byłotam ponad 8 .000.-t>rze wydaniu 

wyroku śmierci feldmarszałkowi  ̂ieleben zarzucono mu#że eh m iał dok® 

nać uwolnienia więźniów z twierdzy ^orgau*lecz zaskoczony areąztowaa 

niem tego nie wykonał i został rozstrzelony*.

/  Początek wsyp @d Backiej Huty i  bunkra Ptasia Rola

v'- iesią pofaie£żV leśniczówką Kamienna Góra a w ais. Kamienni ca Królew

ska przez leśniczego Jankowskiego został wybudowany jedśń z pierwszy 

bunkrów dla potrzeb komendy naczelnej któremu nadano nazwęMPtasia ?c 

la” ..Leśniczy Jankowski dał do niego drzew©*,sekretarz nadleśnictwa % 

mirach ową dał deski a leśniczy Gostomc.zyk dostarczył papętgwiżdj5ie,j 

inne materjały .Budowa ..kierował Jankowski ż Gostomczykiem .Przy bodowi 

byli zatrudnieni IAugustyn Karczewśki i jego- brat ,oraz Paweł 'Bronk. 

Bunkier O: rozm«4 x 6 wys *2.20 ' na środku nosiadał ot-.ór wentyl a^yj^ 

który był zamaskowana zielont" siatka a wokół -rosadzoho krzaki jałowi 

wą/.Uą': poiriarzćbni posadzono małe drzemka dostosowane d© przylegego i 

renu .Baz wskazania,względnie zdrady było niemożliwość Ir - jego odpalsi 

zienie .Merwszymi mieszkańcami' w tym bunkrze byłi^por .JÓzef^Bambek211



°tr .1 .-

per „Bolesław Formela z Tłuc zew? a komendant naczelny, oraz rrancziszek.
i

lewiuski„Formela zdając sobi i sprawę z obowiązków ke -t*» naczeln<?

gp9żą trzeba być w terenie i działać mając zdrowie nadszarpąne zacho

rował powabnietmusiał się w ukryciu . leczy <5#oostsnowił zrazygnowad z 

nacz 1.' o i ■■ i* ł :a ^  ?-:orr-r.̂ rr V  i "trzeocz

Pomimo leczenia zmarł w drugiej połowie 1944 r.pochowany w obrębia 

c ' oti :c o .' -r" ,v Ł'ir//* ; ■■ + •••>'<•. ol:r i:M.e v ! ir ■’•;•»«->

:i: :'CV , i ; ' o '^  * 'O'. - - U( .; * .n .i a t u  ’ " j 1 • '*r r . v  ''Vr ;r ‘ - z e^ ' f

łbywałem i ją, wykonując tam swoje pieczątki.Pó*n3 23 byłem tam r J- 

z ara z Janem Biabgą ps ."Patria" była taft przepisywana gazetka padzi***

■ ■■■•’ ■ r. . • " 1 u „ o'i9nr"i ■ r* ' t ■■ ■ - rr ic ' n M  • do i *

nnic.-*’ •'.rfilews'-' i<» j . "tang-- przenieśliśmy f-ie t" kfce, ** burkier"Ftasia 

"ol został M‘ A:v orz oz oddział partyzancki któr> :o .dowódc był 

nOdczorrzy Jan 7uraw3cz awansowany do stopnia pporucznika .Komenda Ma 

czelna poleciła Jurewiczowi pobudowanie w tym rejonie więcej bunkrów, 

Na wypadek zbrojnego powstania ppor,?urawicz miał otrzymać 180 prryfo* 

” r .• T'/ v.7, • j c - • t - • ». 1 'c ’:ii'i wo.jpk '*1 iat . 1 1 rlo ani a

na Powiat ■ ajh;rosski przewidywał nriejscewośeijStrzepoZjPe błoci* f7ę- 

.pcz,Lewin#«Lewi-nko.Z-abezpiecsouie partyzanckie było planowane#1 asy- 

Kamienna Góra,lasy tepskie,lasy pod zemblewem,lasy nod Wyszecinen*
, ■ ' / - • ’ 

v *. r ■ r ze s/olni oddział-rnai miał st mi r pod ' *r ?em 't^m. mis} 

rozkręcić tory kolejowe Gdynia-Labork i trzymać umocnienie doodkinie 

otrzyma pomocy uderzyć na miasto Wejherowo.

dnió 24 .trześni o 194; r do cki---:: *>ty .r.r.- . -'rt/ay nod.lochały 

; oc* c- gestapowców i tBix< arnarii ,którzy udał i 'sir ^  y. ibu i ^ul 

cza^a.Na czele tej ekipy był gestapowiec Kasz o cifktóry miał ze 

s©br jednego rosyjskiego ucie’>. Lidera,ktr* i ł rr- miejsce w kt ei

ryir> sie ukrywał a którego uprzednio ęres&towałi.lfogjańin ten przeby- 

wał w bunkrze na polu nod lasem,lecz nie zaradził kto jemu doptarczeł

tawno^ćj-fcłeaaczył się^ie ooprdstu żebrał i od ludzi dostał żywność 

Orlr-l -/iono t -h'>r :: cz t^m r i ’ oro ■ i zralezionc .'orni - o to w  mi

brali • • “ B0 ailC2aka l  ^  obto-a pr«wl* z .te5eę?a. .H .212
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--•o n.iź.n z a bu do- <, Wi lczaka były zabudo-ffania '■>’ których mieszkała ro- 

' -i k-Mpa p-z^j^ła .ni miecks fovslist'ę, gestapowcy -wracaj c obok ten*

to zabudowanie,wyleciała mała dziewczynka z koszykiem w którym miała 

1iścikJ?o przećzytaniu tego liściku gestapowiec Kapsubobaki wskazał 

kierunek,--;---' w-^ł1-:" ^ r e  szkicu t 1 i śc-T- u- bunkier partyzancki po- 

"irn '■■>. ' ' rdo,T'ar si,e n pagórku "dzi "> r»y-ł ts •• Tm c >• i - => i •• łubin posiany 

Bttlczak widząc to dla niego nlebes^icze fetwe, bo bunkier nvł na jego 

poi r-, • * > - ia -v,£at‘’v'C” cr ' i wybrał uciloczka 3o 1 ru, jut mu ’u7.o m̂i 

nie brakowało a byłb" się zaszył w le*ie#mo?e jakie* 20-50 metrów

■ i-f . i i '<?. *̂rrŁ został urodzony strzałami "oPt'-' '-ov c” i--> j broni ,padł na zie 

mi.e ! został zabity .3estaoowi.ee -Kaszubowski zarzt-dz:' poszukiwanie ot 

w*ru do bunkra znajdującego się pod łsu.binem. i w kodcu wykryli ^©.Par

tyzanci podczac obławy, byli w lesie a jak ja* odchodził i przenieśli 
, . * •- i

sia z • powrotem do bunkru .Po otwarciu włazu kaszubowski t party

zantów do wyjścia na powierzchnie, partyzanci mieli ./kopany kanał w 

kierunku do lasu o jakież 50 metrów lecz nie doko iCżony trzeba było je 

szczeprzekepae kilkanaście metrów do lasu,weszli dotego kanało de 

koac a . Niemcy wezwali ludzi który musieli rozkopać .bunkier w bunkrze 

ni ko t  nie był'© ale zauważyli kanał jwiec konanie poszło '-lej . 'r./y sa 

ym ’ r cr na powierzchnie zaczęli wyskaM? u partyzanci , których było

6-ciu i-eród ni o1- b vł .• ap Bianga redaktor gazety rod ziemnej- ‘*^ryf Po 

morski".partyzant %andus Miotle tak zeznaje;byłem wród aresztowanych 

partyzantów, byliśmy bici i torturowani.Gestapowcy w stosunku' do Bi aa—
• "  X '  . • ■ •

gi zasto^ow li zastosowali specjalne tortury, był bity i norami kopany 

ze szyja z-akładano mu pętlę by zdradził ^dzie ss- pastępujsce bunkry, 

niczego nie chciał zdradzić.” ział'go Taszubows-ki w swoje ręce a ten z 

koleji.-zadawał. mu ciosy kolbą pistoleto po' głowie, twarzy i w brzuch

w - wyniku'.trch tortur Bianga się załamał i powiedział de, Kaazubowskie—

go,że wskaze następny bunkier w którym, ss partyzanci.kaszubowski t o—
’ ł

7-wł • :-i-ayirlzę o łaszcz ,est-.- i = --:----p i - - • ochr . u i odjechali

do bunkru “Ptasia ola" r<ienga wiedział,że prz rze zamsze sto
V
jfe wystawieni wartownicy-'., .Q1 , .

* 0ak nadjedzie z gestapowcami wywląte się

wa^ta podc»»3 fctSasj s ń e t ( t  z b l M r  '  -213
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p©r.**elesła?r Formeia z Tłuczewa komendant naczelny,oraz Franeziszek 

lewi oski .Tomela zdając sobie sprawy z obowiązków komendanta naczeli 

gO ,że trzeba być w terenie i .działać ma j ŝc zdrowie nadszarpnę zachi 

rował poważnie,musiał się w ukryciti .leczydjpostanewił zrazygnować z 

komendanta naczelnego i zatrzymał funkcje komendanta gminy Strzepcz 

Pomimo leczenia zmarł w drugiej połowie 1944- r* .pochowany w obrębie 

swojego, gospodarstwa,* Tłuc zewie ;*7 następnym okresie w bunkrze tym 

mieściła się komenda powiatowa powiatu ^ejherowo .W tym bunkrze szęjsl

- przebywałem i ja^wykonując tam swoje rieczatki.P67.niej byłem tam ra

zem z Janem Biaihgą ps #”Patria” 'była-ta& przepisywana gazetka podzie*

mna *Gryf Pomorski**?’’ 1 9 %  ̂ komendaŁ powiatowa przeniosła się do Kamió«
.. . *" ' - N 

nnicy Królewskiej ,Z lianga przenieśliśmy się także»a bunkier,łPtasia

^ola" został zajęty przez oddział partyzancki którego dowódcą był 

p6dczorf*ży Jan Żurawicz awansowany do stopnia pporuc znika .Komenda fis 

czelna oolsciła 7urawiczowi pobudowanie w tym rejonie więcej bunkrói 

Na wypadek zbrojnego- powstania ppor.7urawicz miał otrzymać 180 gryf« 

wców by zabezpieczyć teren lądowania wojsk aliahckich.Plan lodowani s 

na powiat jherowski przewidywał miejsc^W0Śei,Śtrzepez,P©bł#cifi,Tę- 

pcźtLewin®,LeWinko .Zabezpieczenie partyzanckie było pŁanOwane,lasy- 

Kamienna Góra,lasy tępskie,lasy pod zemblewem,lasy ood Wyszęeinem. 

por*I»oeper zesSwoimi oddziałami miał istanąć pod Wejherowem i taia mi? 

-rozkręcić tory kolejowe Gdynia-Lęhork i trzymać umocnienie dopókinie 

otrzyma, pomocy uderzyć na miasto Wejherowo. ' v

W dniu 2 4 .września 1943 r do Bąckiej Huty pow JKartuzy oodjecbaj 

samochody gestapowców i żandarmerii,którzy udali się do zabudowań Bu 

czaka .Na ezela te j ekipy był gestapowiec Kaszubowski,który miał ze , 

s©bą jednego rosyjskiego uciekiniera^ktry miał wskazać miejsce w ktd 

rym się ukrywał a którego uprzedni© aresztował i .  Sos janin ten przeby

wał w bunkrze na polu pod lasem,iecz nie zaradził kto jemu dostarczs

?.awność,tłomaczył się,£e poprostu żebrał i od ludzi dostał żywność 

Odnaleziono ^tęn bunkier,lecztam nikogo nie znaleziono .Pomimo to zafc 

. brali samego Buleżaka I
3uz obława była pranie zakończona.Wa górze

* * 'k*''
214
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A oto w/ relacji W,ładysława ?’ro os kiego ps ."Orzeł" który był od poczs

ku do zakończenia te;J akcji jako partyzant .W dniu 24 września 1943 a
* I i - ■'% ' ■ . ,v’. -

była to sobota mniejwięcej o godzinie 1? .tej pod bunkier, przejechały

4 samochody gestapowców ,a znimi przyjechał Jan Biangą>ktÓrr wskazał

NieacÓm wejście i okienko zapasowe .Przy bunkrze bywała stale warta,

była to pora. obiadowa więc wartwnik wszedł do wnętrza na posiłek,był

zupa mleczna z kluskami*siedzieliśmy przy stole aż nagłe w otworze

nad stołem cóż zaszeleściął© i na talerze wpadł granat, którego zdąży

łem o d r z u c i ć  do rogu bunkru i tam eksplodował, był łzawiące-dusz ący. 

Pokilku sekundach wpadły Wiązanki granatów t też łzawiąco-duszące,któr

też zdążyłem o d r z u c i ć  do rogu w bunkrze, gdzie nastąpił potężny wybuc

gaz zacz^:x dusić wszystkich obecnych w bunkrze .Dowódca oddziału chor

Jan żurawicz wezwał całą załogę by chwycili za broń i pojedynczo wyc

©dzili na powierzchnię rozpoczęli walkę z wrogiem,kazał zabraćzapag

amunicji i granaty .Sam wyciągnął rękę w otwór okienka/ i z pistoletu

ostrzeliwał w pobliżu stojących gestapowców,kt<5rzy musieli się kryć.

Otworem wyskoczył na powierzchnię partyzant Labuda,który z o s t a ł  przy
- - ■ ■ ■« ■ _ • • •• . 

samym otworze zabity .Następny wyskoczył Studziński który również w .

pobliżu został; zabity .Następnie .jav$yskoczyłebi* zastrzeliłem, jednego 

Niemcaa do drugiego strzelając zaciął mi się karabłn,więe nie było i 

innej dla nnie drogi wyjścia udo rzyłe Niemca kolbą w głowę niemiec p 

padł na ziemię i  mój karabin zaczął działać .Położyłem się ża zabitym 

nięmcami i rozpocząłem siekaj po stalowych łbach gestapowców .Zabrakł 

mi naboi,więc pod ręką leżeli zabici Niemcy od nich wyrwałem pistole 
' '  -y.
ty maszynowe i strzelając serjami umożliwiłem pozostałym w bunkrze w 

wydostania się na powierzchnię i nastąpiła walka leśna .Przebiliśmy s 

się przez pierścień okrążenia w kierunku zra półnóc.Po zaciętej walce 

wśród Niemców powstają-^ęki rannych i wołanie o pomoc,W walce od kul 

wroga ginie Wrouski Klemens oraz jeden o nieustalonym nazwisku .W moi 

pojąciu nie mogę określić jak długo trwała ta walka,w lesie już było 

ciemno ̂ wycofują się'jako ostatni z pola walki niespodziewani^ dosta-

łem strzał V  lewą nogę i  ‘nie mogłem » i ,  .  własnych siłach poruszać

215
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\ oto w/ relacji .ładysława ro oskiego p s O r z e ł ” który bvł od poczet

ku do zakc Łczenia tej akcji jako partyzant .V’ dniu 24 września 1043 a
i

była to sobota mniejwięcej o godzinie l?.tej pod bunkier przejechały

4 samochody gestapowców .a znimi przyjechał Jan Bianga,który wskazał 

Tiemcóm wejście i okienko zapasowe .Przy bunkrz- byrała stalą warta, 

była to nora obiadowa więc wartwnik wszedł do wnętrz"* na posiłek,były 

zupa m leczn a  z kluskami, siedzieliśmy rrzy stole a* nagłe w otworze 

nad stołem cóż zaszeleściało i na talerze wpadł granat,którego zd ży

łem odrzucić do rogu bunkru i tam eksplodował,był łza^iąco-duszBcy. 

rokilku sekundach wpadły wif zanki granatów,też łz-*v i; co-duszsce,które

też zdążyłem odrzucić do rogu w bunkrze, gdzie nastrpił potężny wybucł 

gaz zaczął dusić wszystkie1 obecnych w bunkrze . ^ y/ó dc a oddzi^hi chor. 

Jan Żurawic z wezwał całą załogę by chwycili za bro i i rojedyAczo wych 

ódzili na powierzchnię rozpoczęli walkę z wrogiem,kazał zabrać zapasy 

amunicji i granaty.Sam wyciągnął rękę w otwor okienka. i z pistoletu 

ostrzeliwał w pobliżu stojących gestapowców,którzy musieli się kryć. 

Otworem wyskoczył na powierzchnię partyzant Labuda,który został przy
~ ' , 4

samym otworze zabity.Następny wyskoczył Studziński który również w 

pobliżu został, zabity.Następnie ja Wyskoczyłehi, zastrzeliłem jednego 

iemcaa do drugiego strzelając zacirł mi się karabin,więc nie było ir 

innej dla mnie drogi w y jś c ia  uderzyłe Niemca kolbr w ^łowę niecni ec pff
V /

padł ńa ziemię i mój karabin zacz< ł działać .'Położyłem się za zabitym*!
r . / • - ,

niemcami i rozpocząłem siekać po stalowych łbach gestapowców.Zabrakłc 

mi naboi,więc pod ręk<- leżeli zabici Niemcy od nich wyrwałem pistole 

ty maszynowe i strzelając serjami umożliwiłem pozostałym w bunkrze -y 

wydostania się na powierzchnię i nastąpiła walka leśna.trzebiliśmy si 

się przez pierścień okrążenia w kierunku na północ.Po zaciętej walce 

wśród Niemców powstają jęki rannych i wołanie o T>omoc,-r walce od kul 

wroga ginie '• ro->ski Klemens oraz jeden o nieustalonym nazw iskum oim  

pojfciu nie mogę określić jak długo trwała ta walka,w losi» już było 

ciemno.wycofujr s ię .jako ostatni z pola walki niespodziewanio lonta-

łem strzał w lew, noS» i nie mogłem sie 0 własnych siłach poruszać
216
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Fiemc" po zakończonej w i c  zaczęli przy lampkach przeszukiwać pobliz- 

ki teren za zabitymi i rannymi a w ko *cu znaleźli mnie,zaczęli mnie 

kopać nogami i kolbami a następnie zabrali na noszach do samochodu. 

Przed samochodem widziałem -ciu zabitych trupów w mundurach c,c .praz b 

bandażowali rannych gestapowców .Przy samochodzie stał cywil w kajdan

kach uwiązany na pc.rozie i to był Jan Bianga.Biandze jego kombinacja 

się nie udała,po p:i2twsze,że partyzanci zostaki zaskoczeni,oo drugie 

Bianga był w kajdanach i uwiązany na lince,więc nie mógł uciec.5-ciu 

zabitych partyzantów pozostawiono w lesie a mnie wrzucili na wierzch 

zabitych trupów gestapowców .Zawieziono ^nie do . ianowr- tam założono mi 

opatrunek,następnie zostałem zawieziony do flntaf®toSzpitala w Kartuzach 

później do Gdańska, gdzie odbył się zaoczny Sąd o jem y i tam zostałam 

skazany na karę śmierci. styczniu 1945 r zostałem przewieziony do’?fmii 

szpital"! wojskowego do Brauschwitz a wyrok miał zostać wykonany po wy

leczeniu nogi.Z powodu wkroczenia w©jsk 2,v. 'adzieckieeo życie zostało 

mnie uratowane.

tej akcji straty wroga wynosiły o-ciu zabitych i li ranni,!** 

lecznie wiadomem ila ich było .Straty własne 5**ciu zabitych, dwóch zabra; 

do niewoli .Rosjanin z żórawiczem i jeszcze jednym z d o ł a l i  się r>rzebić 

prz^z okrążenie .Jan Gss został skazany na karę śmierci przez ścięcie 

głowy-wyrok wykonano w Królewcu.

Akcja Birusów której byłem świadkiem
s5s:̂ :s=s=!s:3ŝr=rss=:=ss= = ss=ss5=:ssa:s:rs ===== = = =i=:=:==is==:=ac=i32

wiosce Stara Puta na Wybudowaniu Jan Okr j członek ^ryfu prowadził 

warsztat kołodziejski.'a poddaszu teŝ o warr-ztau był wybudowany bunkier
. • ’ O

* •

dla partyzantów.Partyzanci którzy znali pracę kołodziejską i stolarska 

byli tam zatrudniani.Okrój przyjmował zamówoienia i w wyznaczonych t^r 

minach kompletne wozy były nowe i gotowe .Uwiązane psy przy budach syg

nalizowały każdego przybysza. wypadku,gdy zjawiał się podejrzany osob 

nik Okrój dawał znak i  partyzanci pochowali sie do bunkru. ?ona Okroją
\ V <

była dzielne aktywistką bowiem organizowała i dostarczała *-w?»nośe parts

zantom żywnot ć do la&u d l a  partyzantów .Tam też przez jakiż czas i ja

przebywałem. niedalekij o dl łości była kuźnia a ro<1 r. , c ,
n i r też był217
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Niemcy po zakończonej walce zaczęli przy lampkach przeszukiwać poblis

ki teren za zabitymi i rannymi a w końcu znaleźli mnie,zaczęli mnie 

kopać nogami i kolbami a następnie zabrali na noszach do samochodu. 

Przed samochodem widziałem 9-ciu zabitych trupów w mundurach SS .oraz 

_ bandażowali rannych gestapowców .Przy samochodzie stał cywil w kajdan

kach uwiązany na powrozie i to był Jan Bianga.Biandze jego kombinacja 

się  nie udała,po pnwsze,że partyzanci zostaki zaskoćzenirpo drugie /  

Bianga był w kajdanach i uwiązany na lince,więc nie mógł uciec ,5-ciii 

zabitych partyzantów pozostawiono w lesie a mnie wrzucili na wierzch 

zabitych trupów gestapowców .Zawieziono mnie do Sianowa tam założono m 

opatrunek, nśustępnie zostałem zawieziony db fenteufmkaS zp i t al a w Kartu z ac 

później do Gdańska,gdzie odbył się zaoczny Sąd Wojenny i tam zostałem 

skazany na karę śmierci .W styczniu-194-5 r zostałem przewieziony doapp® 

szpitala wojskowego de Brauschwitz a wyrok miał zostać wykonany po wy 

leczeniu nogi.Z powodu wkroczenia wojsk Zw*^dzięekieą® d^reie zostało 

mnie uratowane. •

- f  tej akcji straty wroga- wynosiły 9-rciu zabitych i-byłi -ranni,li 

lecznie wiadomem il4 ich było .Straty własne 5~ciu zabitych, dwóch zabr; 

do niewoli .Rosjanin z żórawiczem i jeszcze jednym zdołali się przebić 

przez okrążenie.Jań Oss został skazany na karę śmierci przez ścięcie 

głowy-wyrok wykonano w Królewcu. '

Akcja BigUsów której byłem świadkiem . -

We wiosce Stara Ruta na Wybudowaniu Jan Okrój członek gryfu prowadził 

warsztat kołodziejski*Na poddaszu t«g© warsztau był wybudowany bunkiei
• * ' * ■ 

dla partyzantów .Partyzanci którzy znali pracę kołodziejską i stolarska 

byli tam zatrudniani .Okró j przyjmował zamówoienia i w wyznaczonych tei 

minach kompletne wozy były nowe i gotowe .Uwiązane psy przy budach syg- 

nalizowały każdego przybysza.! wypatffcurgdy zjawiał się podejrzany oset

nik Okrój dawał znak i  partyzanci pochowali się do bunkru.7ona Okroją
„ \ ■ f [— * ' - . '

była dzielną aktywistką bowiem organizowała i dostarczała żywność p®rt

z antom żywność do las.u dla partyzantów .Tam też przez jakiżrczas i ja

przebywałem .W niedalekij odległości była kuźnia a vod
> ni£l też bfł inrt218
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bunkier." por z o iziennej do tycb punktów wybrali się ludolf i runon

Bigusowid, Rudolf był .komendantem komendy powiatowej '"ejherowo a Rriinoi:

był koar.dantem komendy 10 i tr j powiatu kartuz kie':o.

Był to rok 19 4-3 r .  od miejsca akcji łączyła mnie przestrzeń mo**. 50-S0
t

'• >tr V ^słyszał r:\ warkot motoru r otoeyklo"'ego i ?c się skryłem w przrśta 

drożna krzaki .")ro;; przejechali na-rowerach obydwaj "ligus o? ie i nadje

chał motocyklem Ortsbauerfuhrer S . \# Reinke z Koloni .Reinke zatrzymał 

motocykł i zażądał od nieznajomych dowodów osobistych-partvzanci odoo-
*

władają że takowe i zaraz je pokażą#Rudolf Bigus włożył rękę

do kieszeni odbiezpieczył pistolet,wyjmując go strzelił do I:'iemcatktó- 

^  upadł na ziemię - oto nasze-; papiery.Partyzanci zabrali 'vu broń i srokę 

jnie odjechali w kierunku do lasu .Gestapo zażądało od Reinkego by pod

pisał wyrok kary W ierci na i ;—ciu polaków .Reinke t^^o nie uczynił -'la 
/ ' v 

t ■•0$. że to bylivludzie obcy,on ich nieznał a ->o wojnie Oestrrreich

bo to było jego prawdziwe nazwisko aresztowany przez M .O. w °i9nowie . 

ara- zcic; na.pasku spodni sam sobie ^wymierzył kar? i • powiesił s ie .

druciej połowie T -44 r .
ssss3tff:asssas-e5aS:fe:s=£5:sgss3B*rs5asss»3=ś»as=s f

W miejscowości Ciesżonko ?,rłyn-Anastazypia "alkusz* wróci h i  urlopom z 

z wojskazaopatrzony w bro i i amunicję,podczas urlopu wybudował sobie
—£

bunkier w którym zamieszkał i do wojska nie wróćił,bierne^ z Kolonii 

wykryli miejsce jegc pobytu i zgłosili t*a posterunek polcji w Sianowie 

która yrspólnie z gestaęwcami'o rrżyli bunkier i rozwali Olkusza do 

poddania się.Anastazy "alkusz w i^z i^ł^ .n  niema żadnej szansy do prze- 

bicia_się z okrążenia wydał waikę,walczy* do ostatniego nabo ju .Czajko 

rannego zabrano do '>d a Iska. i  tam został rozstrzelony.

Działalność na terenia powiatu Starogard ‘ . ,
'sassaBaBaasaBasassassatttsasssss.ssasaaassisaasasfsa

Pierwszym komendantem komendy powiatowej* powiatu, starogardzkiego był • 

Artur Pillar a joEo zastępcę był Teodor Górski ."ed łup; zestawiania soo- 

rzsdzonego przez Lecha na dzie.i } 1 .12 .lW r .stan członkdzr wynosił 

i  Mb oEoby V tym członków uzbrojonych,1.100 bez broni i 126 k«-

t.Ka terenie po»iatv znajdowało , «  » .
- 2 °  bunkrów p -< rt y zahekich.

r~
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Artur Pillar zorganizował grupy bojowe i dywersyjne,które rni^łr za za-

. .̂ ani*̂  zdoby^nio broni i • gromadzenie sprzętu wojskowego. > wszrstkich 

zakładach fuffftoym przemysłowych szerzonov propagandą zweir^anie h^®gu' 

pracy, wyk©rwanieakcji sabot ażowych ,która j wróg nie zauważy,Pi*rwszyi 

ym •' głównym zadaniem Gryf owe ów było podtrzymywania ducha n^rodoweero i 

©chpęna Polakd* przed biologiczne zagłada ze strony okupanta a wiec u< 

udzielanie nomocy moralnej i materjalnej dla pozostałych i ukrywaj ąejK 

cycv Polaków.Organizowanie odziany i- żywności którfi. częściowo by* 

ła =. Ttyłana -i ■ Polaków przebywa,joCych w obozie' ■<'^centracYlnych na 

lr©»y wskazane nrzez komendę naczelną.Ba tere i asta w 194-lr. z nt

pośród harcerzy byli wychowankowie gimnazjum jak; Zygmunt Bączkowski 

i Izydor Geneza założyli konspiracyjne organizację działająca pod naz* 

v.' ? " 9v i: zek Jasj-.c.-.urczy* w skrócie "Jaszczurka'* do -Tórej należeli; 

Paweł tfysayńaki,Albin Ossowski,Stanisław Murawski, ' łr»y "iiowski, G1 

żbiota Rezmerówna *Viaksymilian Miga i Zygmunt* Grochocki .gadaniem te.,i m  

r sn- za© ji h^ło r.rr.ygotowariie Bi : do akcji ^wersyjne;! i sabotaż©- ej 

W pierrsg-ej połowie 1942 r.Związek Jaszczurczy, nawiązuje kontakt **« 

Tajne Organizacji- ’ ojskov' "Gryf Por-iorski” \rtnir Pil lar z polecenia 

Fomendy I ac żalnej przyjmuje wszystkich członków o;cganizaoji Zwązku Ja« 

Rzczurcze .o w skład członków Gryfa oborskiego*,którzy wykazali s o*j 

.i ndi-zâ ą w dziedz inie akcji propagandowej, szarzenia akcji sabotażo

wych w zakładach r-r-icy i dokonywania. akcji sabotażowych . 1 '42 na t *c 

ronię powiatu v>szyscy leśniczowie Połaci zosf- 15 z*’arbo**ani na człon-

.ków kryfa.Między innymi należeliIsekretarz nadleśnictwa krewni aczk i 

Józef Jiesielski, j e^niczcwie i :'roniśłavT rzo: , ’ mciszak Guz z ’zoz< 

zek pod Lubianą, lirunon Krynz z "Lasku .Polaćv leśniczowie w pracy konswi 

piracyjnej odegrali powabną rolę,bowiem za ich zgodą wyrażałi poparci# 

przy budowach bunkrów partyzanckich w dostawie drzewa^oraz wiedzieli 

wszystkich działaniach oart.rzlinckich zaajdujr-ce • ie ’■■■’■ >e jonach leśnyc! 

które w wypadkach zagrażania ostrzegali przed niebezpieczaóstwem.w mii 

niektórych t ż akcjach brali też s-ój odział#Fa terenie "taro 'ardu 

nauczycielka Leżanka organizuje .oddział -konspiracyjny **a*t .P .C  #K #220
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C - >v oddzi"*! rodzi- lo.^o n-a 3 0 piętnastek czyli 'ogółem -licz^ł ponad 

150 członkia.Na czele tych grap stałyjPolną,Galicka,Pelena Górska,Sli« 

v/©wa ,"r ięckow ic zows^)awick.at Nogowa# Ossowska i F-krzypczakówna .Funkcję ki 

komendantki P .C .K . w rokiecie Starogard zł: im ,tczewsk im i koócierskla 

objęła Leżanka,łączniczka starogardzkiego oddziału P .C.1T# z komenda, 

naczelną "Gryfa Pomor- o” .Eyła n*u 6 hyc i© lka Polna zbierała b ieli- 

znę, leki, wchodziła w kontakt z obsłu; • iptek z óbsługcj w szpitalach 

cel -m cr^^nii-owanj/i lek'11*- v - »prowadzi L'a akcjo 0* ^rrfc^twrjr n« rz c~ 

si .‘ot r/ieci uratowarr- po uc lordo* ■■nyc’' -T' ~ac> ” zdobywaniu recept; 

i :\kcy jnych na \»odrt ■hv.v> których zdobywano 1 . ;r? "-r i w t >j ?kc. ji ’-ŷ t 

różniły sif,Gertruda ' róbeł i Prancziszka Daszkowska.Oddz- ? P J S  .K #
* _ -- •» 

zaopatrywał w potrzebne środki lecznicze' dowódców oddziałów partyzan

ckich "Sobola "  Jana -Zalewskiego• Powały,Szfcayera i komendę naczelna* 

"Gryfa Pomorskiego" styczniu 1944 Pilar' \rtur wraz z ojcem został 

•it*c uOV/ 'Ty p Z1 - z po 1: v, ,’d ' .s’:u ze?'; ’li  z h ini o v̂  ?to-

v -'nia -ra komenda.n i komendy povx'’tcv j -n/ ' n u  r >-.aro-*ard zo - '. >

Feliks ołodziejczyk.
i

Lasy -zpęgawsk si na terenie powi-'*tu starcf:rdzkie^-o w którym, znaj 

duje -:?ię groby -ponordowanych • ’olaków przewoźnie z Tczewa i Starogardu 

Org&x izac ja oddziałów partyzanckich
=  =  =  =  =  = =  = s =  ss=  = = r  =  = =  =  =  = = = =  =  =  = łs = = =  =  =  =  =  = =  =

i i s

Zgodnie z regulaminem dla komend gminnych z dnia 6,?-t1941r.,,Gryf T'omo* 

rski" '-.osiadał dwa typy oddziałów tpiątki szturmowe i oddziały odwodowe 

T’iptki szturmowe składały się z pięciu żółnierzy,komendant,zastępca i
• J

tr*z3Ch żółnierzy .Piętki szturmowe przebrały stale w bunkrach .Organizs 

cja rozporządzała jeszcze oddziałami odwodowymi tz .rezerwę,która skłe 

dała się z członków T .O .” ."-GP" przebwajscych na powierzchni a które 

były wykorzystywane do operacji w wypadkach organizowanych przez komer
1 V

dy powiatowe względnie p:*zez dowódców oddziałów partyzanckich .Pa wyne

dek zbrojnego pp wstania na T:omorzu wszyscy mężczyźni mieli otrzymać

karty mobilizacyjne zdolni do.noszerda ^roni. praktyce okazało =ię

inaczej,że w bunkrach mieściło się kilkunastu partyzantów i na czele
• ■* .

stanpł dowódca oddziału partyzanckiego ' 221



XJ
i jegD zastępca.Dowódca też prowadził walkę .jeżeli z* tego potrzfc

ba.  ,
'Oe -1 Mrąc .ja Ideowa !j .0 . .:!Gryfa " ©morskiego”

kaszubi,to przeważnie /w  ni jkszośc-i' lud rolniczy r> > >1 turze w iejski^

.pracowity głęboko przywiązany d©?* ziemi ©jczystoj P«morza*dd pięknych
\ i / * _ '

krajobrazów . kaszi bs kich i 'ybrzeźa łty :v , c iv.%u .wic-lo*»iekowe j nie

woli i pa cwanie. ^rusaków • na ' oaorzu tT?>c-zubi nia dali si? -wynarodowić 

bronili-się z uporem swojej ziemi ojczystej .języka i kultury .Kaszubi 

to wi ! ktykujący katolicy, to- samo 'odnosi się do ^oczewiaków

Słowo "Katolik" utożsasiiono na Pomorzu ze  słowem Po lak ,fTa j popularnie j 

sze osobę wśród katolików przed wojną na Pomorzu był znany wszystkin 

kć .Józef "r^rcza który jako jeden z pirwszych w roku 191^.stanął na 

czele zbrojnego oporu przeciw '■ iemcon w Chełmży Aresztowany i' oskarżoi 

m  za zdrada stanu ,Kś ryczą jako kapelan 65 pułku piechoty w armii 

gen .H ellen  był proboszczem 16—tej dywizji pomorskiej i no ratyfika

cji przezMemcdw traktatu wersalskiego w dniu 17 stycznia 1920, dnii

10 lutego ,19?0 bierze udział w uroczysto eci ac’ zaślubin Polski z Bał-
• Y

tykiem w Pucku.,Pod ' koniec 19^0 r założyciel "Gryfa Kas ztJ bskiego** Józei 

Dambek r '^i: żuje kontakt k ś , ryczstktórv ze swojr ^rurr młodzieżowe 

.przyłpcza sio do Gryfa a z-ałżyciele Gryfa i członko 1y Faczelńe^

wybrali kś ryczę na I-o z ego prezesa 3ady naczelnej .^mkcje ta była 

najwyższe władzą w organizacji ,Na wieść że kś w ryczą jest prezesem ( 

dy "aczelnej "Gryfa" byłe dla organizacji bardzo korzystne przy werbo

wani nowyc! cz tonkór , TV  szeregów "Pryf**” ws terował * rolnicy,robotnicy 

kol ,1 erze ,urz ędni cy , le śi •• i.c zowie, >auc zy* i o Te t lekarze io że i wszyscy i 

inni którzy b^li polakami.Pomorze zóatate ^deiet0 od Generalnego Gubei 

natorst^ra ś zdane na łaska i niełaska zabero-*w, zoe t a;]•- nezbawione naj- 

bardziej wartościowych kadr rrzywódców,których Piemcy wyr-^rdowali^zg] 

ędnie pozamykał i w obozach koncentracyjnych „Kaszubi o rzenionych 

wierzeniach religijnych i przywiązaniu.do kościoła katollekiego wrogo 

ustosunkowali się do okupanta ,T<ud kaszubski za szasów Sanacji Jb̂ fc tra

ktowany pp mas oaz- . i icy oferują Kaszubom i ”ociewiavon narodowość

str .17 >
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nieaiiecką i w ten sposób zamierzali wydraeć serca polski?4 wśród ludu 

pomorskiego • Hitler w rażał Polską z mapy,więc gdzie mi ' ' aukać p©m»« 

cy skoro jej nikt daó nie mógł .Jedynym rządem polskim ita całym świe«4 

cie k": tylko ria z-chodzie olał: i iz®d iv Jo; '' -'Ycz'j zwiazany

z ideologią Narodowej Demokracji 1 m tym też duchu opracowuje z przy- 

•̂ódc.-.. L • •’ V  icją ideo- . f lriridaji - ■; i z ić ^ur" ' . rok później 

: i-!n:r r- ja 1 2 /o - >ł? . y-P̂ na łeoe; r.i'‘ prakt :rr:c\ • na leklar^cja 

‘jO punkt i raj; c • f to^unek ” 'lryiu :'oncr?' i vo" -7o, ̂ odstawowych

zagadniea politycznych,społesznycfc#kulturaino-okwiatowych i ornraniza- 

c?/jnycL„Ra samym wstępie pierwszy^ srt .deklaracji 10 -cin punktowej 

r . . •  f"1'- c " •••'•kąor or,~ (id^‘Jc ji .Tajna C ^'-.li/.ac j *: o,'w'-'n- n~ryf T>ómor

ski" jest organizacją apolityczną czysto wojskowi i dl at ;egó .niezajmu- 

jt ulę eprałami politycznymi„Drugi art.uchwałą Rady Paczelnej w dniu 

1 .września 1044 został skreślony#*rt głosił i’,.., niezłomnym dąteniem 

naszym jest walka o przyłączenie do Polski Prus •’schodnick#Gda*iskałPo- 

orza z wyspą Hugią,prowincji tiaklenburgii z miastem P;o? tokiem, całego 

Głaska i innych ziem,które w dawnych wiekach do Polski nalefcałyTe pra

stare ziomie słowiańskie' zostały Polsce wydarte przez hordy germańskie 

. -©odstępom i przemocą, i za'tym ‘gwoli sprawiedliwości dzie jowejj- historr 

ryczno ziemie dawnego *'omorza winne rsonc rnie powrócić dc "acierzy.

' art .4 i następne demaskują cele polityki nazietowśvie j  n a  Pomorzu , E it 

l^ryzia to nowoeaesny,ochydny barbarzyńca posługujący s A . walce z poi 

1kością nieznanymi w dziejach ludzkości Metodami.Przy pomocy masowych 

egzekucjach'deportacji^ludności i wywożenia do obozów Voncentracyjnycł 

wróg usiłuje załamać na duchu Polaków,zmusić ich do wyrzeczenia sie >. 

połskości i zniszcźvv. wszystko co jest polskie.- dalszej treści dekla

racji st wyrażenią,propagować bądziemy w najszerszych warstwach s-połe 

czeustwa polskiego ducha narodowego, idziemy przeciwdziałać propagan-
/ • V.

dzie niemieckiej,która głosi,że pomorzenie od wi ków złączeni byli kul

tura i tradycją z niemca^i.Pomorzenie zawsze stali wiernie i stać bę-

dą^w szdz?fcciu i nieszczęściu pod sztandarem orła białego .TTiech na^z# 

j i . ..za si-L i bo,łzie w i.ar a w blizkj kies'’ ? wroga i ri no^lerłość

stri74
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P o laki.W olno jedn ak  nie nrzyjdzie sama^głosf deklarację.Wolność na- 

( sza możemy'uzyskać jedynie właenymi siłami^drogą ©r$żną*W naszych śa«* 

regacł skupimy wszytki eh Polaków szczerych dążących dr odbudowy T>V- 

ski sptawiedliwej0mocarstwowej i demokratychne j «peklsr* : n ^ ia z u : 

do iókolo ;ii 'politycznej ' rl'-ki Ja-- 'lor.::'’'’ 1o oTnM ' v  iaj o n "N

j ji i szacunku wóród innyc>. narodów .Wybuch wojny niemiecki
f , • '

•- c' I -: 'gryf o [;cy orzy.j?!. i z ^ielkir1** entuzjazmem, 1 ako nadzieja 

r. ’ ■". ' le ^k 1 ~u 1 itl -rn 'V-- i '-o .Pragę oo^zie-ina M'''iryfa!* pistsM

z- ‘ ‘ nfo -■ j.' r,‘ ■ •‘•ii • o ko- -acv ~1 frr-:ci' '."vevr lrnn o klę^.c^ 

pod-Stalingradem.Gryf Pomorski przez cały stas od z a ł o ż e n i a ,d o  za- 

kończenia swojej dzi 2 oćci.nie wystę i ani t'-* nie wydawał 4a4» 

nych ulotek wrogo ustosunkowanych do Z *H.R. rfez przeciwnie,«W 

grudniu 1943 r.prezes Sady Naczelnej Józef Dambek kje rozkaz wypr» 

dukowania nowych draków? na legitymacje czl srskie na vtdrych jest 

tr : t c itaglia-Ameryka-Soaja* T,0,v: **G #p” w iee z bind-/ . v itlerowsks. 

Ten • dokument chyb* najlepszym dowodem,że "Gj^yf o*oi?8k inpotrakto

1 >: .?'^ivi:;c ii jako r.renorze.vr-- o p^riner' ' j *>' ' ■ j 171 rójki"
/

1 - '-'i' ■* "Ic;: 1 hitl. ‘ 1 1 : " ■ "n akcentu

antyradzieckiego , A oto fragmenty gazetki podziemnej "G-ryfS PomoTskiegt

°l £ F_ p_ “ 0 V •_ '' I ' • ' '

Organ "ajnej Organizacji -o.jskowój ”n-r-vf r ors i

z o^? •: ku wielkiej ;’'ólsce \

Bok TTT. ' oniedziałek , dhia 14.lutego 194*t r . ir,,l.

Od^aj -/ ’’ rtsze re c t® -‘‘zetke .! iech ona będzie dorode-n,*e„'istnie je
łT . . . .

- c’ ' "• ■•'ec - konspiracyjna, *e istniej? cało -zastępy z o -\f animowanych 

t̂ o 1 ak5r ;,.kt <*• rzy c^i; dusz. wk tad aj * dla idM nie odl »irłoćci ukoch ane j 

Ojc v , m  •• r v ^ ’' o as i.rottiszczc- r-yrzpdzone "a-̂- krzw dy .

Wróg nie ^p i ,  chwyt a się najochydni« jszych środków, aby wykr^rć kai* 

-dy patriotyczny ruch i • oclzew .-Najstraszniejszy terror nie zagłuszył na- 

szych sumied i łrô c ' la Polski .Pomóżcie przyspieszyć upragniony dniu

i * •'••o.ci.on r gosinini. wyhiji.
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'.i a przywiązujcie do do Wyg$<i i szczęce i ? osobist :c . t "rajcie się o- 

szczędzić wspólnym wysiłkiem 1 poświęceni©! c! łczenników

w I  b6ęaj6% ,Stśss|cie ->v-dro w alki z wrogiem .Walczcie z sab i cy jkaoi i pi* - 

'• M;n'v' i. i ~ -1 tcv ~c’-' i % a r c v :-*t •’’=• • J^vr: 'V .jr-' v  ̂ *• <c> dzi s ‘,zi-
*

Ti C Si, '2 Cł VI ■••• *v ‘ - ? , • •*• 7, '■ . '•••"':• ' -1 -■r" ' 0-r< ' , " V' T i ’■> -

terstw© .Czytajcie i dodawajcie ostrożnie ludziom o wypróbowanyeh r>ol- 

skicb cv- 'r Aktr.or* Jch i sorcach odezwy r-raŝ  podz- ń . • stójcie sym 

patia .dla-ruchtSw aiepodległościowycl? *Ćhcefei^ życie rtJaśże akcentować 

csynai&i brat ni,—pomagajcie* ukrywa jciefwspiera jci ‘ *dege Kolaka 

pragn: cesro swe ^/ci« zostawić na Ołtarzu Ojczyzny .^a-dzcia dyskretni v
• ^

•v;. ]  c c i  , v r : - v c ^ y  . c j t  v a  ^ c  r  . r : ;1 -• i  ’ c  1 i \  r ^ r l i  - o 1  -

... ct r ■■ ■", "o i s •- ■" ' . "‘z1 'lei?

i-'!- v: o:'- '; c ' *r. ' .ci ; u' zóv;ki na j

1 • : '1 ;•• T : •nr"  5T ' ;~'i .

©żmljcie ci^-ny udziai w redagowanii gazetkitw wyborze artyku- 

: 'ń ' ' ,  v  t " c o  *.• r  - c : t ’ .  i  c ł  ' " ■ 1 ? r  c i  w  i a n

r ' ' ' r . 'o o 1 .i-1. o dno'C i i'

zaniku honoru Polska ̂ Spamiętajcie i p • nar izwistca zdrajców

uprawy nar . . ępcie brzl ito^nie i ©tac -/ o ' po *ardi pochlebców 

i wyełu ;iwaczy c .Fie pozw61ei e,aby każ#* kto sieni °ia -ols

klesi był bezczynny lub obojętny na "! r zat̂ nsi wszyscy ^ro-

ł :" 00 ■ .' ’C » , ■ ' •• • - r-T'~! '̂ reb ">i = 

' „ , . • ' 
ząleźri od •: srui ’. r: _ b :znieęze-iSf;w.a.. i c*‘ pr^.sr pracy nie sra^.a

^as.,-Będzie to dov/odeHi^że c ■ oftii:iiay zdwoić,^ , astrz^ę

szczerych Pcjiakdw i najlepszycb patrlo ■ sr td pódejrzaniajjil i ara- 
- •

-- "

ltnych Niemców istnym piekłea.Teń sam bicz

Z* ' ' r ■ .•;■■• -■■-•/ ' a;','- ^.''r 1 ' 1 o l . u ôtv- ,c  1 i'óc ! ; i

:i" a i r ■ i-. .>■• 1 iro??..? . ^  vr ' i cec ot- ”> > on kia-
*

sco .'To już nia • odwrót ,to bezradny p< c! „ <■• śię '••n ■/: -ntko • ̂ ozlu-

żr'i i -i ? ’:a;«norć.i i . ;~r,or: • i ■ c.; j. t .-. ^itlaro^sfc^

•- -3 »rz nie fcrzymuję jąa posterunkuiÓpa^n VJ krzy^dr225
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narodów.grabierzy.kradzieży i morderstw zbiry hitlerowscy idą naprzód

,,na wchód,ale jako je^cy.Goni ich śmierć i zemsta żdłnierza fanatycz

nie mściwego za zbrodnie i znęcanie się nad bratniej ludnośęią.Od tyłu

trzebi? okupantów regularne oddziały partyzantów .tosjanie panuje w t>c 

wirtrzu.?raj- poddostatkiem amunicji i 'broni,czego brak hitlerowcom. 

0>res zwycięskie! pochodów zakończony.Skład niemieckich kompanii prze 

rządzony .Luki wypełnię się zlepkami żółnierzy z wszystkich zakątków 

świata,różnych gatunków broni i różnych narodowości ." artość tego żół- 

nierza jest nikła,kwalifikacje i wyszkolenie z ł e ,zapał zerowy .Ta*dy 

Wi omieć wracający z ?osji wie,źe schód jest jednym wielkim cmentarzy 

skiem dla żółnierza niemięckieg® .Straty w ludziach są przeolbrzymie. 

%*ak patriotyzmu w zwycięstwo,defetyzm bezradność nytuacji,-©to frag

menty z życia darnych zarozumialców germa Iskich stronę wroga r-r za

chodzą dziennie oficerowie i żółnierze,aby ratować życie.
/

Poczucie narodowe zarażone zgniliznę obojętności .Karet przecietn 

ny ^iemiec zrozumiał,ze nie chodzi więcej o szumną i utopijne przysz

łość narodu niemieckiego,ile w szczególności o rato mie zbrodniarzy 

kliki 1 itl ^o" skicj .T a początku dziennym zachodzi i uc: odz- bezkarnie 

złorzeczenia Hitlerowi,przeklinania na jego bandę,zbeszczeczenia i nj 

szczenią wizerunków Fuhrera i czołowych jego dygnitarzy.”’ wojsku szu

mi jak w ulu z niezedowoleA i wyzwisk .Nawet na frontieh brak nale-żyt* 

tego wyżywienia,najkonieczniejszej odzieży i obuwia,zwłaszcza zimowe

go . owoczesny "I apolson-'* ucieka z pod ^oskw/^Pla riemców nastaje dni 

zgrozy i rozliczenia.

V s - -

X:a froncie włoskim analogicznie . " merykaniey i ’ ngl icy ,cho•' r>o,*’o'! i 

ale systematycznie kruszą potęgę nazistów .T.e je się strumieniami krew, 

niemiecka.Okrążenie Niemców • .ostępuje na-orzód.Zbliża się "tragedia** 

rok 191 °* klerka i  upadek utscl landu na zawsze.

" _£o^ko_i zaszczytnie jest umierać dla Ojczyzny"

łowa te niech każdy Polak ma głęboko wyryte w' sercu swoim .Kiech myś; 

ta będzie dla nas drogowskagera w naszym rostępowaniu,w naszych poczy-
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naniach i pracach, 'ziś sło’va te r c . iecej aktualno niż kiedykolwiek 

Jeżeli l'owioń chcemy uzyskać wolna i niepodlcg Ojczyznę.mysimy 'dać
. • _ J . '

z siebie wszystko,nawet oddać życie dla świętej sprawy.

Jak bardzo kochali Polskę nasi przodkoi ie,niech świadczą bohater 

skie czyny najlepszych synów tej ssie i z powstai narodov;ych .Oni walc* 

czyli z myel jże albo mi uzyskają wolną Ojczyznę,lub zło*? jej swe "ży 

cie v. ofierze .  ?ozlana ich krew nie p o e z i a  n ą  marne . - '  dęć tycv bohate 

rach przyświecała następnym pokolenie .Oni czuli się spadkobiercami

tycv idei i nigdy nie ustawali w walce o wolnośt , aż marzenia ich i d£
\ . • '

żenią przybrały kształty realne,-Powstała Polska niepodległa,-

^ i ś  znov/u spętana w kajdany niewoji. 'róg nie przebiera w środ

kach,by wydrzeć nam nasze największe świętości,naszą ftiowę .^hce byśmy 

modlili się w języka naszego gnębiciela.On zaw ze głodny krwi i stars 

się wszelki; .i metodami wytępić naród osiadły od wieków nad sinymi fta- 

l n i  iłt.yku,
V, * . _ -

i.iech nowoczesny barbarzyńca nie s ;dzi,że  uda nu się wyrafinowa

nym okrucieństwem zniszczyć nas,oddać swej woli i celom.nziś w srołe- 

cze/jBtwie naszym zbudził się zdrowy duch sa oobrony. szeregach nasz

ych mamy ludzi gotowych do największych ofiar i poświęcę 1.Mamy swoich 

bohaterów, i e którzy oieszli już nas. woj1? bohaterskie, pełen poćwi 'cen 

•7ycie"dla dobra sprawy złożyli w ofiwrze Ojczyźnie .Odeszli naa,opuści 

li nasze szeregi,lecz nam zostawili przykład,Jak mamy pracować,jak p® 

stępować,by wrócić* Polskę wolną-i niepodległy.

’ ostatnich dniach zabrali nam siepacze hitlerowscy jednego z n£?

szych kolegów,który fcpłcałt; ;ijącą płomiennym patriotyzmem duszę,cełe
t *

sir/o je jestestwo oddał braciom, by zgotować i-- wizję przyszłej wielkie.i 

Polski, 'a-r.i t ,ł o wszystkich.Zaoomniał o sobie.'"of^ lęcał siebie,s- oj' 

rodzinę i 'c  ł' cienie. »!iedy lo cvarakt^r j"TO wystawił na rrębę 

nie załamał . ;im-ł• na posterunku jakc- żółnierz. -bohater.

Zasady,które głosił,ktSre wpajał w gronie ludzi mu podległych,zadoku

mentował czynemBył wiernym złożonej przysięgi Bogu i królowej K o r o n y  

^olskiej do ostatni ---.j .tchu.
227
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Trećć odezwy o śmierci Lecha

Tajna Organizacja ojskowa . ^ 5 .4̂ 1944. r#

Gryf Pomorski 

Komenda raczeIna O d p i s
ł Łrssa=s=s==rss=s:=:=:

W walce o wielką i sprawiedliwą ojczyznę /'olskę o wolnoćr f%iętet?© 

Kościoła Katolickiego położył życie swoje dni" ls marce 19*-4 o iTodzi**i 

nie 22.00-giej ć.p.K®lega Lech założyciel i Kierownik Tajnej Or<?'aniza 

cji ojskowej "Gryf ' o orski" zamordowany kul* z rewolweru renegata 

gesr-are ca  Kaszubowskie‘-o z Cd a.sk' , ;rzed v ojru komiwojażerem w "dyni 

Hi© mojgec w dzisiejszych czasach godnie uczcie pamięci £ ,p , kel .Lecha 

jprcsimy'o pobożne Zdrowaś Maryjo zja. jego duszę.Prosimv również © pobo 

żne memento za dusze innych poległych w walce o 'clność Ojczyzny.

?yli oni j>rawdziwyn i synami ojczyzny rolski i : o? cioła katolickie er®, 

który jedynym celem.życia w dzisiejszym okresie dziejów była służba 

w obronie Ojczyzny.Umarł na polu chwały śmiercią bohaterską,nie zdra

dził nas i niczego z naszej organizacji,wykonuj; c tym s v r  rotę przy 

.sięgi.

Ki: -J. 3iur' ; ier .Gł. Vy.dż Org, Prezes ?jadv T'r*czolrej

/ -/pod.nieczyt. /-/ Szarak /- / f^iotr "'•orski.

Pieczątka okr .gła łajna Organizacja 'ojskowa Gryf Tomorski 

Komenda Naczelna.
li

y dział opieki Społecznej
śsrssssssKsss:s;r = =ssa:s=:z=s

•

skład 'Co-.end  ̂ ' aczelnej wchodził Wydział Opieki ^fSołecznej,.Ka stano 

wisko kierownica głównego wydziału opieki społecznej powołano Leona 

Kleisz^iidta ps ."Długosz" .Przy każdej komendzie powiatowej i miasta, 

powołano powiatowe wydziały- opieki społecznej na czele którero stał, 

kierownik.Ka terenie każdej komendy gminnej powołano gminne komórki 

opieki społecznej,których zadaniem by co w śród ludności polskiej orga 

nizowanie wolnyc* datkór, artykułów żywnościowy^ .odzieżowych i ze ®tsot 

sprzedaży znaczków w^ywy gotówkowe .Powiatowy wydział opieki społeczne 

udzielał w pierwszej k( lejnorci pomocy partyzantom st! le przebywający 

”r bunkrach ,na?tupnie rodzinc polskim,które ukry ły poi *'ków którzy 

z niked żadnej pomocy nie otrzymywali,następnie zostały objęte żony228
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i dzieci' których ojcowie zostaU. ari-sztow -ni i osadzeni obozach 

koncentracyjnych względnie zginęli, w walkach partyzanckich .Powiatowy

wydział opieki społecznej kierował ąkc;i^ wysyłania paczek żywnościo

wych dla Polaków przebywających w obozach koncentracyjnych.Adresy i
*

numsry więźniów zostały dostarczane przez Główny ydział Onieki Spo

łeczno j , który jo otrzymywał drogą morską orza* marynarzy Szweckiej 

floty hundlowej po przoz lriędzynarodowy.Czerwoby rrzyż Szwedzki.

Va._stwowe /'uzeun w Oświeci: iu -•i?” .:?̂. r /)y i 1 października 1066
w

nr, II/^  560/66 potwierdź a, że w grypsie? jest ~iow'* o wysyłaniu rrzez

o bożo*" ą organizację adresów i. ich numerów' /więźniów/ z° granicę, aby 

w .-ten. sposób zarzuć i'c pączkami międzynarodowymi .W materiałach 3uchu 

Oporu znajdujących się W tut.arołiwum jest list3 więźniów obozu eświę 

cimskiego na naciski żywnościowe z wierające nazwisko imię i numer 

’ żnin. Oświęcim dni a lj5.10.1Q66 -nr /-' mgr .Kazimierz Smole;!.

ł ęczeni 'ol acy w lccł.ac!' podziemnych

Hitlerowska zgraja nas tu do lochów ?rp?dzła 

ftu o chłodzie i głodzie i chłostach bolesnych 

Skazano nas na zagładę i na wykończenie _

Już z tąd- nigdy nie wyjdziemy,życie za ko !czym męczeńsko 

Giniemy świadomie za kraj nasz ukochany 

' olnośsi pragniemy i do niej ^zdychamy

i gdy już nas nie będzie Ojczyzno Dror'a pamiętaj o naszych dzieciach 

ukochanych . e ż  ic* w opiekę i zapewnij im chleba powszedniego.

Powiatowy Wydział Opieki Społeczne j( pow JM .1 ."Cryfa Poborskiego” 

w 1° 4^ w^dał taki odezwę

Pieczetka podłużna T .O .W . "G .P ."  poczta nolowa

* O d e z w a ' '
s=sssss3s:rs=:ar=:̂ :r=ss=s

Bracia Rodacy zwracany się do Was z prośbą o pomoc dla

a» 'waszych sióstr i br«ci*któiych krwiożerozy wróg Hitler i jogo ban-

dA-pozbawiła własńo&ci i zarobków a co gorsze żony,móźów,dzieęi-ojcó*
i •

rodziców córek i synów jedynych ich żywicie li , llatego ,żpr nie chcieli229
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mu wiernie służyć, lub si? wyprzec swej przynależnośći,do Ojczyzny 

Polski,lub też myśleli o Jej rozstaniu przez tajne organizacje.Br&Oi 

!?o 3 acy, którzy jesteście cMire i lor-?-- ^cz^cia ,- to  jest. być wolny

mi i nosi.adać gosnod łretwS rolne albo inne,lub odpowiednie zarobki, 

złóżcie dobrowolne ofiary śmtI kto z as mc oćcii b'odzieżą

c/gotówkg, d/ ukrywaniem bezdomnych i6cimanych przez wnąa.Pamiętajcie

•  miłości bliźniego i nie żałujcie ofiar a przez to zapiszecie się 

złotymi literami do historii wobec pste ?ci całego śi'?iata,że pomim< 

tak strasznego terroru jakiego wróg'stosował wobec ' as*zdołaliście 

siebie i liczne szeregi Waszych 'sióstr i braci uratować od głodu i zi 

mna i kuli wroga.Ofiara jkką złożyfiifiota będzie ró,:na cierpieniom 

jakie znoszt siostry i bracia w więzieni ach i obozach odosobnienia i 

ukryciu ̂ Opieka Społeczna to czyn najwznie$lejszy i_ najszlachetniej

szy, ratujcie. bliźniego według przykazania ^ożego. 

t Kierownik Pow.Wydż.Opieki Społecznej Z.Klin • . »"

t • /  p .o .Komendant powiatu i Kier.Pew,P;ydż.Org. Z .'-zarak. 

r’yci ag z notatek "Klina” i Jana Formę 1 i ni ©któryCł ofiarodawców któ

rzy złoży1i ofi ary r 

Koszałka z Si erkowic 50.000 .R .?•'. Jan T̂os ze ^trzerci. ,"'00+2,000 HR 

(łrzenkowicz z ^obłoćia 800 Ifif •Sekretarz nadle śnictwa '"'i^achowo Czar

nowski 730 TW .Prycza z Gda.iSka 5.000 B* .Dr. Ufcns '"ojewski z "ejheri
*

'wa 1.000 BM .Wic z ling ze Strzepcza 500 RP. Fr.Fiecki zo strzepcza 5'OC
■

.Dzienisz ze Strzencza 500 17" .Fularczyk z Zembtewa 800 !?ff # Jan Kai 

ka z Zomblewa 650 BK .Feliks tfiotk ze Strzepcza 900 '3 .Jan Gruba ze 

Strzepcza I . 50O SM .Młynar* z Nawicza Krewta 2 ,500. 0" ładys tar Szut£ 

z Wejherowa ?.5Q0 RK.GrZenkowioli z 'Cfęstkewal .500 W.Trepczyk z Sms 

żyna 7> ,000 RM JPolacy którzy nie mogli ofiary złożyć w gotówce skła 

dali dary w postaci,mięsa- va. u boju, kaczki, kury, j a jka, k ','^roch,kaszl 

dar^ nostaci bielizny, koezi>l■-,k deso\v, ,> ei^r 31 / / '  ci ;

różne z.^ba^ki dla &*ieei .Nio było Polaka,który by nie złożył-ofiary 

na rzecz opieki SDołecznej T .O ..."G ry fa  Pomorskiego**
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kład Komendy ?"a©zelnej wchodził oddział sanitarny n=i którego cze

le Stanęli st .sierż .felczer antoni Czapiewski ,oraz dr. Alfons I© .j evnsfc 

ski z ' ? jherowa .Przy wszystkich komendach powiatowych i miast były 

podcdziały sanitarne. Ha terenie każdej komendy gminy zorganizowano 

placówki sani 1?ame,we wszystkich większych bunkr cl trtyzanckich 

były też punkty sanitarne.Głównym zadaniem był© -w pierwszej lin ii wy 

po* a żyć punkty sanitarne w apteczki ̂ ©az 'magazynowanie zapasów lekar

stw i opatrunków każdym powie©ie wytypowan© ©biekty na- urządzeni© 

szpitali rolowych,oraz punkty sanitarne na wypadek zbrojnego powsta

nia „Yed łut? zestawienia T..echa na dzie J l .12.194 r wyznaczon© %  mm 

szpitali pplowych,ora* 100 punktów sanitarnych."' skład służby sanita; 

rnej - wyznaczono 8*>4 sanitariuszy, oraz 56 lekarzy .Polscy lekarze zatai 

trudnicx;i : sz-nital eh z -oeród których <6 b-̂ ło członkami "Gryfa” 

udzielali wszelkie j ^>sm©cyw granicach swych możliwości ♦Lekarze lecz; 

li chorych gryfowców i innych organizacji podziemnych,Polaków,którzy 

sie u li,rodziny i dzieci,które były zmuszone. ukrywać się przed 

wrogiem -żś pośrednictwem łuczniczek,które podawały lekarzowjr objawy 

ch»roby^temperaturę i stan choreg©,lekarze z kolegi wystawiali recep 

ty na lekarstwa lekarstw31 zakupywano za gotówkę. Trwały wypadki,że le 

karz : pytał -i> łuczniczki a jak tar *? stoicie z rotówką ,gdy łfczni
<

C ' - or9-'07 iedzi.ała,;.'.^ nie specjŁ-?r.iefi<»varz- ł z .^ortfala wyjćł 

•otóvk*> Ct Jekarst mówiąc to jest mój dar,lecz proszę ©

z c? o. ..i-/ t ■ j ■ i cy . zad  o^7,i ta ^ol-rz^ba 'oni ec.f.ro^' o o o

c: r»--: 1 k > <.*">« chorego dostarczono ■ nmówoine miejsce d.o

zabudów ss i wówczas lekar* przyjechał | > . sznitalach b^ły

zątrućuiona s«*:iitar j\*szki Te1 k i ,które T>rzy wspóudziale lekarzy organ 

nizowały potrsebne lekerstwa dla chorach partyzantów, orranizowały" tej 

ińńe środki jak?bandaże,wttta,n«rz jdzia hirurgiczne,różns ma#ćie,tab- 

1 6kir,wstrz^kawki, i .t  ;p .Dr .Zawadzk} leczył rannego kpt.Sza wskiog* 

Pr.Bnuiki z Brus nowroi porani dociera* do r>rlak<Sw nk, . wj8C7cfc
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i icl 1 łczył • Dr.Kotrwr-ki z 7'^vt z^u ielał ws Tkiej nc”Ocy a na et 

dostarczał bezpłatnie lekarstwa i zastrzyki.Zaświadczenia lekarskie

dotycz; će zwolnienia chorego od pr.acw hv fcv •• zakładać* pracy vonor©‘3a«
,  i 

ne .Polscy lekarr-e w 'rranjcach możliwości specjalnie Polakom wystawiał:
' / / 

taki" zaświadczenia,b^ Hiemcom przeszkadzać w ic>- realizacji z tda&.

Dr.Krewt z Tczewa pomimo,że Dosiadał ~t grupę folkslisty niemieckiej
• ' • ' - , ‘ • s,/ *

organizował lekarstwa,które wysyłał do - do Częstochowy,był f  konta 

ko ie z TCłoscr, ?rankowski i Kwśnie*skim, tórv*r. wystawi a i recepty w.ie-

• dz! c one s notrzobna dla °olaków ukr-/ ■ j-, eyc’ «-*ie i dla party®an- 

tów.Dr^Lettke z Sierakowic bardzo dużo udzielał poł;iocv dla ~olaków,Le

karz dentysta ^akomowa z ajherc •< dojeżdżała do wyznaczonych ^unktów 

i leczyła polaków na zęby. Służba Zdrowia rracowiła ofiarnie i z pośrt 

‘wieceniem z.dobyw *j?c sobie głębokie uznanie i szacnnek v śród członków 

wszystkich organizacji na terenie całego Pomorza„Przy komendach rowia 

tow^ch w 1Q43 r zostałv oc^ołane drusżyny sanitarne już ynosa*one w 

opar'-.i b:>aie z v apiset’ . . , un :t.y sanitarne przv • ko ń rl » c^nin roso* 

stały w dalszym-ciagu z tyir:,że nr^y każdym punkcie aanitarłjym zorgani-
\ ; ■ v .

►

zc ano ^ii n? jruz- nv sanitarne • * -

jj r c z n o ć c
ta s  =a rt ~  — =  rs =: =  az zz as s= =  =  s

Tajna Organizacja 'ojskows "Gryf Pomorski^dysponowała zorganizowana 

sieć łóycsno^si,która obejmowała od ra^y i komerdy naczelnej, aż do ko

mand -ii '>rycr I ocznie. rzv korne-dzi eN'nacz 1 • -f-c r c kc"'iend": -it a t*

łączne dc i dla całego '^omorz a # któremu podlegały wszystkie komórki łfćz-
. \  N ’  •

nc 'ci kc^nd  riż^zyc1 ezczebli ."kjnkc.ję >o:iend nt^ ł czności \r kr ir--E 

dzio naczelnej Sprawował Jan Gierszewski członek Rady: Paczkine j rktór*y
*

byt .i9dr'”*-, z * ftłożyci?li"Hryfu Kaszubskiego",ktary miał do dyspozycji 

r*azer«”0,.7f grupę c cznik^ , ^oto^^c1- z>sz:: dotrzeć na oznaczone punkty 

" pierwszym okresie łącznośt była sztafetowa .od l$42r.wprowadzono 

cznor'; bez o średni? za roinocs łączni ków,r-o cdv- i >urięróv ,którzy żosta 

li uzbrojeni w lewe papiery w dowodu osobiste Tolksdeutshów wzgl*3ei- 

c> 5=eutscków z a poT oc tór r ’ ^i? rosnąć - t -'renie b^z-ieozni.e

fTajvrifkszs nevno^ć >róv i łączników spełni fi ły ■-o kie ty, które bie~lt
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władały jeżykiem niemieckim .Dokumenty b̂ rłv przewężone nanrz ;w tor^b- 

kaoh e odwójnych dnach,w -laskach z gyteą^at dziurą,na dalsj(£ trasy 

do Bydgoszesy,Tbrunia i ‘ ars z u wy były trzewiki podzelowene i tar. 

ukir^te rozkazy i tajne dokumenty,-uącznicy dzielili 3i? na kilka grur, 

komendy naczelnej,koend powiatowych i gminnych, o raz łącznicy do snraw 

specjalnych jak na wyjazdy d© Bydgoszczy,T©rouia,Grudziądza i Wajfssa^* 

wy.funkj? łącznika komnde naczelnej, miedzv innymi spełniali JMariaa <Tni 

nkowski,Klara Kwidzi iska, Jósef 1£la«rikeW8ki,ł*ł©jan Wewak,Jan O lczak , 

Szczypior,Jan Płotka, \tma Kwidziaska i Szprotka.W 1943 funkcje vonen^ 

da: • czności przejął Józef Klawikowski ps . J'Tur‘' . ” celu utrzymania 

i iędzyuowiatowej ©r ( no stałe składnice t ,zw* poczty 

połowaj .Giec łączności by* a f*pra*-na i dobrze, zorganizowana ."‘©ras z ani a 

•i " c ii . f} i kurierów w t r -;• ie by co r-pra-ne r "• ■ :u ■ k znajonorci 

język ‘.i i c u a r o  i w-ync? lze; i a jv ni eml cki . ic ^ ?v osobiste k obi-t 

Skazany na kajję Śmierci w więzieniu w Qdaó8ktt i uwolniony

J/g relacji Józefa Drewy ur*12.grudnia 1019 w ^iechucini© pow.^art'.*# 

zy obecnie zanjr f  n ejherov,ie ul .Kopernika 2 '1  

który był komend kontrwywiadu przy radzi*3 naczelnej TOW.^Gp"*

"d n ia c h  12 ♦ 15 + 16 lirca 194$ r .  w gazecie niemieckiej "Danzigor 

.FÓrposten’* zostaiy umieszczone żdjr-cia Józefa 'brewy z >| *kto nrzj 

■cżyni sie do ujęcia tej osoby otrzyma wyr e1 jrodę.Za ukrywanie 

j§ o* o by l-•_>i; ąto^owane " r-oki kar , 

i r i o o de sir-r la 1 r.~'.:rtn o c zt o T on^ Cieszy A 

skleg© rą . '"r iglanc** .C i es r.y tski został przewieziony do więzienia w Ka 

rtuzsoh,Ustalono wi której} celi przebywa Qieszy'tskl .Więzieni© ir nocnt 

r •“ rv ' nir n :̂-' st r r'T*r-ez nt ra-r- iV6  ̂ , *: z T-ic?" z'*- i 

parłem Heblem podejmuje, sie  afcc^i wydostania ko legiz-więzienia. 

Więzienie w Kartuzach było otoczone płotem,za pomoc?- drabinek to nie 

była .wielka sztuka,cela więzienna byłana parterze,więc kraty okienni 

ne zostały też przepiłowane i z tamte, d wydostano kolebę rf± ezvj$skie- 

gOWszyscy wrócili bez jakichkolwiek przeszkód.
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rt E^to”■"!niv; tlózof a Tr-v..y i r' zanie ~o r/' kar 3 :V:jv rei
r-STrr — rr-r; — *̂ ;- =: =r. - rr i;; .r n  .. -: - -■ ' -Z - cż ~  — ~ ‘ ~  - v“* - -S y~ z,: -- - i- =  s s : ~  ■= tr.-

'Pod koniec sierpnia 194 5 r .Józef Drewa na .st-»ęji kole jawe$ w Tęborku
\

zo - taje aresztowany.Pod©Z&S rewizji zabrano mi dwa pistolety#w kajda

nach satransport§wany ^4  gestapa w Gda ;,sku, grdżie był przesłuchiwany 

przez jrert akowca *f»szubows kiego-,p e*z e z niego był bity i maltretowany# 

przynosił słone śledzi©,po któryci^ następowało nra^nienie',śl©dzi tych 

ni-- jadł .Kaszubowski postawił na biurku lamp® ref] bor© * rm i 

światło ^pro?t woczy^to było najwięcej męczące ;Kas.zubowski z ̂ stoso' l 

różne spoSoby znęcania r.if#©biecywał„że puści na wolność Jak przyzna 

8i?,żti przynależy do Gryfu ©r ' . 'o  dwóch fflleBiącacb takiej k«ti 

r :i ' ‘r- zostai postawiony przód r. Sr<? i za nosi" "Unie broni sVasanv r ( 

1. '■ \ *c : ra' z. po- : -nn 9nie , ci- 3 e "o -■ -v V * do nicz'go

si i p •-?•'•• zna . o z.a^atfnl ąciu v- vr<-ku 'rev--> ,< ’ ' t - 3y.c?o w c-ll 

fr ' ci :' t-1? juf riedsiał czekajrc czekajr c- na wyrok rmi .rei Jan Hza- 

r o ’ * i d?-- .' 1 ty? cd 1 r- r^żrncy > ‘ i j - ' -- er 12-cie

godzin, .i-Jzy nimł bŷ - strazr.ik pochodź? cy z Ju«rcs ' r nazwisku Jo

zef Bzankier,który wsp<5łpra©©wał z Fryc z & .Frycz a został powiadomiony 

przez ojca. Drewytża ^est w więzieniu W' Gdańsko i znajduje sio w celi
*v

śmierci .Szankier wręcza ppyps' Drewie od ' siostry Treny w któryś nodan© 

nl n ucieczki z więzienia,?© wydostaniu się z więzienia upalono miej 

sc-r ' i iii.-' u > -cmentarzu t:^[ b :;:<zj ■ < .7 f^m w  T c ’ , i w»wnP

ubranie i buty*W dniu 25 listopada 19^5 :r_ strażnik Józef S>zanki»r p© 

dii 'Drewie  ̂włosy angielskie do nrzc-t>-: łęw^ni ; r-rat i powiedział, że w
V

dniu 24 aa służbę w nocnej porze .r trawnik na ' ■ wę>

soetał *uśr.ior-y dawkę na śpiączkę z wódkf ."ies to •> dostał dawkę na śpit 

eskę d© kiełbasy .w nocnej porze Drewa z Czarnowski®, prz ep i ł©w aii kraty 

wydostali się na plac sracerowy#następnie' przez szopą i ubikację pa

■ <' ■ .'r-' o d 'r - -;o ..i,- -*■<*:■ C ‘ 1 lip

w r. •; io+lor.ei.byli- na bosak^ich w kalesonach i k©szułltubranie 

^•nrtarsra *  wł - ' In : - -odM na cmonl ara natrafili n» 

przeszkodę ulicami ^ z - r o w ^ o  woisko-,- w e  s k r ę c i l i 'b .V  i dotarli
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na inny c fcarś ns którym odnaleźli k-ostricę, która stała ei^ ich wy

bawieniem .Drzwi były tylko *a^yglowane a *nor~ zajdą się jakież szmaty 

7 f ’ . - i ■ ? sa-ołnł C zamojski .Fo wejściu ńo k^ę-fnicy zauważyli, re na 

podłodze leże trzy trupy,dwaj ikężczyini byli w ubraniach a jeden był 

całkiem nagi p-r*ż*krrtv prześcieradłem J&ciagnęli. z ' trupów ubrania któ

re na siebie w ł© żyli , były trzewiki, które też się przydały ± wyruszyli 

w dalszr drosę nenrzez oola.&ad ranem dotarli do wal Kokoszki w któmsr
'  ' V

rej zatrzymali się u członka iryfu . J ana Dawidowskiego .C zarnowski r>©#*w 

d:ria1̂ wał -̂sr j; z i uwolnienie ro do śmierci ud ’.i c sia do Gdyni do

8w©ich krewnych .Drewa dnia 2^ JC 1*1945 wyruszył w dalszą droga był. iuź 

bl ink© -/.ni •.'•anino z^ur^ay-i tam stanowiska •e.rt-vlerii nr^eoiwlotnic zej 

wirc nH - *owar r?wo jd kroki .w kierunku do -lasu i tar* '--t̂ dł w zasadzka 

grupy żołnierzy niemieckich, przed którymi nie mogłem się wyleeritymcWm 

f gdyż nie posiadałam żadnych dowodów osobistych*!,ro jsko oddało go w 

ręoe po 1 ić .1 i łsaninie .zabierają go dwóch no"1 isfantów którym t ło^yeswi 

er’" , z-‘.'r.tki.-> do- ody /.•-.-•ubił .Jeden sr --o'*5 ic j-*< : ' ~ t-iym- dzi.ł p-c do

arasztu.W; momencie gdy golićjant areszt otwierał silne, ©i^£ci oart^za 

nt • bciły poiic janta,polic jarpt padł na ziemię Drewa zabrał mu nii

stoi et i wybrał ucziaczkę w kierunku do-lasu Tu ch pm i na .Ody b**ł już 

blisko rzeczki która tam płynęła dopadł go pies ool icyjnw.Patrrzant 

Drewa ni--’ zdążył skorzystać z broni,lecz złapał psa -■■: pyafe i ro7P ^ %  

.w? Ł mu szczęki«Po tej przeprawie Drawa ulokował się ,s • wsi Pielany w : 

zabudowani ich • Franciszka Firsza,^dzie dłuższy czas leczył się ra .zapa

1 .. stawów.Ca afceją wydostania Drewy ci po  , Jambek os .

”Lecv f'* główna rolę odegrał Frycza,który pracował w, angiałskia « w i >  

dzle.Jak Drawa wydostał eie z więzienia strażnik &zankir udał ąif do

oili-cwra dy irr •• - i-»ziovi: ••> :̂-wrj:*c dv -.n,-. 1 i /.•■ , lo domu, F/ż
• / /" ■ ’

czuje bóle głowy a w domu ^Stawił tabletki,która zapómnla ze sobą za 

dr . 'anFir i. ••*<*?. kani •.? i : r)r- ebrał i ja io siuźay się nie stawił 

Óo ii sśzk \r:ia T'.ycz.y, który'- przepici ł go i o Jugosławii*
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str •1*7.-

c l '  ' '  ' • > • f—. " - ■ tra-; 'In .i 1 1 . 1 1  . l r-^2 r .

: •- ii -1 "tn V-! w -n"1 i ■■-■■■<■■' --f ~ • ; -■ r- *(»v -no1 :) c ,j n riejseo^ra '■

1: ■?:■: • czi• c cc:' • <••. ■■ ,vt •••'<“ • o • o ■ • nocną ^or^

W areszcie,który znajdował się przy samyro jezior . no n

ic'- , i -j t v • ■ c .i c" , z ’,i 1 r " o , •’ • • ’ i j i

kilku innych razem 12, osób.fego samego ' o * ■ 5* lyc? go kinach 

- i ir-zl? • r  ■:*\ ./>•■■■ vr,c-V * z> *cili >' rtownik^w
»

rozerwali drzwi i Wypuścili wszystkich uwieziónycł Polaków jktórzy m±§ 

dnia następnego mieli zostać odesłani d© gest .

. •. -r -. '• • V -»-. - ' " . .] V* r„

d ' 'S sl.” Ti‘ i i ‘ ic^’4- w ; r; 1 t  1 ; r- ooołudnio*

c to : ©sadziła w nrer.zcie l Jadwig* plask z obłecia,

praksydę Dąbrów , oci t * 6-©iu 'innych - -narty-

S Jziału 1 or .Teodor r'i ,Jsk p Kakolem

zorganii partyzantów i nocną porą roz-broili. o ików. i wynpu- 

rc : 3 i M'vf. cw  :,ych 'o-—:- .

A-kęja r©z':ic i aresztu . nicy "i z lach eskiej pow-.^aptuz

? 'o 1.'!ch •(’■'• :>r " ••• Ir.anc, w *: r ' ■ 1 placka r̂ o,: .

ITartuzy w si 1 r ,0  'był© Irufie p w ł ’ z przywódcami

organizacji Pług i c: . poitl aniu ńi& doszło do p©r©sumi e ni a

i ni f? -zawartfc.’z$dnyeh nmóv r współpracę »0d tego ! o Czasu zabudowania

1 ..... ^fły stale pod'©bservac ją szpicli i  konfidenta? gestapa*

1 1 ^ - r - d ? . i  1  • , c r l ‘  J . r  i  -  c n ą  v  m c c

nją po .- w areszcie \ Kamiennicy Szlachecki • . ocne^ porze T'eor Ton-

1 i raków ic arcin Ka©iuski.z Pa©zew% Rajt ?r z 1 osusza ^raz z 

innymi dokonali.rozbrojenia wartowników i uwolnili aresztowanych« 

vkc;i*J rrzbici '- ar^oztń v: Hzemudzi^ r'Ow. e ;ver0V'0

1 p, 5©mendant policji w Tze®udzie Hirsz aresztował Józefa P^rma- 

ńa wraz kilkóma innymi ©sa<Jżił ich w are s t e  ie ̂ w~S ześaud zie .Tej samej 

i-.ocv H .-■ T. »ot. ;o 9 z Saocuda zorganizo1’/^r.onp'-} ludzi partyzan

X = h ? ° " Ci "  ° SÓb 4 a0k0n,Sł " SbiCl»  ‘^ « ^ i  wypu,zcM B l .
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\kcja w n'< te" -.ie ; i ó .

Tech  zapianów----?: rootk- ide  " ie z r>rz.vv.:r>dc:£ i G r r f u . o=--.orc- l:5e;o a t e r e

©wie o Krewty J • , , ,  1” na to spot-
-  - • .  " V  ' _ . .

kanie przybyli ̂ wszyscy z apro?żeni .Godzina była wyznaczona na 1-3.00-
i

! cz .• c, ;■ e Cr i- , '.s s t r V ’ cc ; dr ' - zor-bał postawio

1 *1 . . - *  1 r "/ ■ , ■ - - • z "dr z em

c :i ■ '.C r;:-./; oo n :"r • ' c1 J - czynowy

. i *3’ako pozycja u i- zpi ci . r 12 przywódców

•> f ; - ■ 1 ' . i ' -: Oambek e ,

: c ; r • i  , Jdzefem 'r-

roóskisn i ftlbertem Czbską.W godzinach wieczornych już :rv'to szaro na 

«z©£ęvprowadzsjC% do Chwaazczyna wjacbały.samochody c z garowe a było i< 

5cl trzy i *zv'!"1. i sie w oobli 'u z*.o. •>••.' :/-? ■> - tv w kfearrm od 

bywały sie narady „ Albert Czośkawpwdł do . ~ odby ały się
\ y •, ' . ■ . • -

narady, i zawołał,na drodze w pobliżu naszego demu zai rzymały się trzy
»

C . ■'■•■" O ■ 7 ; o - o . V  ^ • j Ć i ’• : z ij- sin do
>

fc
r -' z ■ ■ ' u . c . i-a \rz ;z o ino i r.r i ił rr z i r-ozę?- o z i

* ■ > ’ • - «.
i i ’» ’• 'z ' 'o "o ?<- brr. ;.^zejr"> na drugi' st^on;- i ■ ■.;■- -•? r .-ŷ kakr-ac

do o -o .a i :i- . v ?piii kierunek n ‘J ,z\;órz~ c • vi .i >r.t ■ -n onrona i za
> /

■. jest lasek W którym. n-ists/d i abiórka^a jak dojdsia do wal 

ki. to strzelać" ale celnie bo szkoda ka&dęro nibo.iuu, ó ••nie..j'' wycofamv 

si"> do Sębu ,^'BzyscT zdążyli przedosta się prze Z 6 9 ’zez o-> M  d 

ttńi wybiegi Antek i 'nie był zorientowany ti -jst firtka w' nł*-
\ , • s

ci • ' c -< o c p r z e z  n iotm om encie  przeskakiwanie nrzez ?>łot“ V - -
.j V rs z ■ ec c ór z <\r r i 'uciekaj c ‘r,.o ode -, sfiri >' *^r-»,ał^w, i \ntr ł

f. '

zawiał na płocia «!8ieacy też zi li uciekających i z tczali do nich 

strzelać,jednak nikogo nie zabili dni nie zranili,I.ecb wydał rozkaz 

otworzyć og.ieA do wr»g«,odezwał' się pistolet maszyr^owyiFiemcy szukali, 

schronienia ale byio już cie.mo padały atrzałylecz pośelęna nie był#, 

Jan Kr^wta postanowił no zostać «  domu JJd-̂  drzwi otworzył i chciał v/yj- 

fć aa podwórze ges t apowoy - zaat akow a] ;. go. * trwałam! i upadł n i zl smi } 

został czt^ko jranny- .Krefta i członkowie rodziny tłomaczyli si-? n;esta237



powcom,że ci co uciekali to byli żółnierze niemieccy siedzieli w ogro

dzie,a jak zobaczyki Gestapo to uciekli,takie tłomaczenie było uprze-
/

dnio uzgodnione .Straty wroga dv;fich szężko rannych zmarli w szpitalu 

a- 6-ciu l*ej rannych,"traty własne 2-óch częszko rannych Jan Krewt ix

i Antek którzy zostali zebrani do Gdańska i dwóch rannych "ojsiech 

Czosk- pis *”Albert" i Józef ojewski ps . ’Gbara” rannyc^ zabrano do nie 

jscowońci Rąb *

Jak się później okazało zdrady dokonała sąsiadka Niemka,która po

siadała telefon przez okno obserwowała widząc *e u Krefty w mieszka

niu przebywa więcej ludzi zadzwoniła do gestapa.

str .189

Akcja zdobywania broni na lotnisku w Grudziądzu

Ra lotnisku w zakładach wojskowych w Grudziądzu byli aartudnieni ja- 

-ko_ robotnicy -olacy, była to gru^sa podoficerów zarodowych Centralnego 

Wyszkolenia żandarmerii .Komendant komendy Okręgu nr .6 TO!’”^ryfa ^omor 

skiegof! por.Pawski wszystkich tam zatrudnionych pracowników Tolaków 

zwerbował do "Gryfu".Od maja 194-5 .na parę miesięcy przybył t|o Grudzie 

dza komendant naczelny MGryfa.lł inż .Grzegorz ojewski i wspólnie z Paw 

skim organizuj? akcję wykradania broni i amunicji z te^o lotniska. 

Dowódcą oddziału partyzanckiego był Alfred'Szuca a jego zastępca był 

Jan Rost.BroA z terenu lotniska była wynoszona w częściach i to syste 

matycznie,kśżdy wynosił tylko jedną część a bunkrze Szucy była składa 

na,było wywożona samochodami w skrzynkach gotowych do .wysyłki.Na sta

cji kolejowej zrywano n lepki i nafciejano etykiety fabryki maszyn roi 

niczych z Grudziądzkiej Fabryki maszyn rolniczych,gdzie Pawski był 

głównym księgowym .Skrzynki z bronią jako narzędzia rolnicze wysyłano 

na adresv do rolników do Boróv Tucholskich i docierały dla oddziałów 

part vz anckicfevłC. o bola" Szalewskiego •

Akcje na terenie Gdyni
v sasssass.asssssssssssscs

Na terenie miasta. Gdyni zamieszkiwał komendant komendy Okręgu n r .I I .  

kpt.mec. 'egner,który zorganizował 40 osobowy skład pcrupy do której

wchodzili Chemicy i laboranci,kMrzy produkowali proszki kwasożerne 

-do niszczenia 238
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wszelkiego rodzaju maszyn,chemikalia w płynie,w proszku i tabletkach
t , " - 

które służyły do różnychlcelów sabotażowych .Po obsypaniu względnie po

spr/skaniu jakiegoś mafcalu w tym miejscu powstawały wżery,t>oło*one ta 

bletki na -słoace pod pewną temperaturr zapalały się . pt,mec. ’ egner 

nawiązał łrcznośc z oficerami szwedzkiej floty handlowej m4̂ i# z kpt. 

PaszkowskiUapc K.p.f?. Knieżniewem za ich pośrednictwem nawiązano kon

takt z Anglie oraz z -'iędzynarodowym Czerwonym Krzyżem w 'zwecji,któ

ryż dostarczał adresy i numery więźniów Polaków i innych narodowości 

w obozach koncentraęyjnych a którzy nie posiadali żadnej pomocy w u k i
f-

w otrzymywaniu paczek - żywnościowych.Adresy i numery więźniów Wegner

przekazywał do komendy naczelnej T . 0 . MGryfa Tęmorskiego" Polacy miś
\ ■ > . - • ■*

li trudności w zakupach art. żywnościowych,kartki ’<tóra posiadali ni« 

wystarczyły by można dokonać zakupów dla Polaków prze bywaj *c-wch w obo

zach koncentracyjnych.Do Anglii wysłano wzory oryginalne na kartki,ży 

wnościowe i w niedługim ciasie zostaliśmy zasypani- kartkami n° zakup 

żywności, biurach urzędów gminnych i miastach był-* zatrudnione'Polki 

które, przyczyniły się do ostemplowania kart żywnościowych, posiadał i śm; 

też podrobione pieczątki, ten to sposób nasi członkowie mogli wysyła 

łac paczki do obozów koncentracyjnych wspomagając tfftn przebywających 

Polaków. 7 wielkich zakładach "Deutsche r>rke" w Gdyni byli zatrudnieni 

Polacv przynależni do różnych ugrupowań ruchu oporu
* **

Akcja zdobycia broni Gdynia -Grabówek

Ornanizatorem tej akcji był por.Aleksander Arendt ps . ,’fi»Bl!!*!B̂ tf"Dębina/,

w letniej porze 1 9 ^  przez wywiad "Gryfa” ustalono,ż.e w poniedziałek

marynarka urzpdza w strzelnicy ne Grabówku ostre, strzelanie.■1eksan

d r* .rendt z grupp partyzancką postanowili zdobyć broA i amunicję,

wspólnie z itcżakiem opracowali plan operacy.ińy. niedzielę do

strzelnicy podjechały samochody marynarki zwożąc tam bro ', i amunicję

która została zmagazynowana w pomieszczeniach strzelnicy.Strzelnica

nie była nigdy strzeżona przez wartę.Po zmagazynowaniu broni i amuni

c^x na warcie -ozostało trzech marynarzy,którzy mieli jeden mały pok 
t

oik i jeden samochód wojskowy.Cała/ nkcj- dowodził leksander Ar -ndt239
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z " itczakiem,którzy do tej pomocy powołali 6-ciu partyzantów uzbrojo

nych w krótką bro-i. niedzielę wieczorną pors partyzanci obstawili 

strzelnicę.Trzech pozostało na warcie jako ochrona zewnętrzna,Arendt
' v

z 7 itcżakiem i pozostałymi wpadli do mał^j wartowni z bronią w ręku i 

wezwali marynarzy do poddania się .Zaskoczeni wartownicy byli bez wyj

ścia bowiem ich broi którą posiadali bvła w jedym rogu pokoju oparta 

o ścianę i natychmiast została zabrana praez partyzantów,1'arynarzy ro 

zbrojono z posiadanej krótkiej broni i ustawiono ich pod ścianę z ręk 

kami założonymi na szyję,byli pilnowani przez dwóch partyzantów .Na ga 

ochód załadowano wszystkp bro a i amunicję,następnie marynarze byli

zmuszeni wejść do samochodu i położyć się na podłogę .Z -̂ kierownica
\ ■ . ■*

usiadł partyzant• arynarzy zabrali dlatego by nie mogli zaalarmować 

o napadzie na strzelnicę.Na wolnej przestrzeni w lesie pod kartuzami 

wysadzono marynarzy, dokąd się udali nie wiadomo.Samochód z partyzanta 

mi drogr okrężne udeli się Eto w kierunku Pomieczyna i w lesie pod *©w3»- 

lami samochód wjechał do lasu,gdzie rozładowano zdobycz .Kierowca z jec 

dnyn partyzantem pojechał w kierunku do Gdyni i- na szosie pozostawi;

- samochód zrywając . nim wszystkie przewody,oraz zabrali akumulator, kt*
' /

który ukryli w poszyciu leśnym .Zdobyta brou ' rendt zm agazynował w bun 

krze pod Kowlami .Według relacji Aleksandra Arendta zdobycz wynosiła;

5 kbk,10 szt pistole y maszynowe .P i .6 skrzył °municji po 50kg. 

Akcja zdobycia umundurowania 8S.SA i "eraachtu
ss ®r ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss. =: ss sssssasjssssjB sus ssssss s ss ss =r ss = ss srss si ssssssssssssssss

wrześniu 1943 por.Aleksander Arendt z itcżakiem zaplanowali zdoby

cia niemieckiego umundurowania wojskowego SS i SA,które były potrzeb

ne do r*óżnych celów akcji zbrojnych sabotażowych i innych dla 1 Gryf a” 

Do ej akcji Arendt powołał grupo partyzancka " itczaka i sam osobiśsi< 

kierował. itczak dokonał wywiadu,przy ul.Abrahama miaściły się magazy- 

ny Firmy Kretz i tam byli zatrudnieni Polacy.Arendt nawiązał Vonakt z 

dwoma polakami,których wciągnął na członków "Gryfa"a którzy wyrazili
v

zgodę na udzielenie pomocy w tej akcji.Zadaniem tych dwóch było poot

wierać klamki od okien od strony wewnętrznej do magazynu.Z u w a g i  n a

brak pomieszczenia stróż nocny był z wieczora i •
pożn ej T>rzvchnd<r-i >
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drugi raz nad ranem .Dwóch partyzantów w przebraniu za policjantów 

zabezpieczy .przejście do magazynu od strony ul . \brahama na wypadek 

gdyby się zjawił nocny stróż,których zadaniem było zabrać stróża na. 

bok i poczęstwać wódkę której był sympatykiem .'.7 umówiona dzień na wy

znaczoną godziną stawiło się 12-stu partyzantów .n'itczak z Kartuz zor- 

ganizował samochód czężarowy zaopatrzona w znaki wonskowe,kierowca 

był wyposżony we wszystkie potrzebne dokumenty/tabliczki rejestracyja 

ne wojskowe/Eartyzanci .podjechali pod magezyn i wysiedli z samochodu. 

Następnie z bocznej uliczki weszli v pobliże magazynu .Po otwarciu oka 

na i odryglowaniu drzv;i *rupa partyzantów zabrała się do wynoszenia 

upatrzonych mundurów i płaszczy .T,,sz^stkie te rzeczy wynosili w miejs

ce dogodne by samochód mógł podjechać.Po zakończeniu tej akcji dano 

znać kierowcy,by boczne, uliczka podjechał.Akcja załadowania nie prze

kroczyła 10 minut czasu.Dwóch stojących na strasy wskoczyło na sanoefe 

chód i następnie ze zdobyczą pojechano na cmentarz w 1,Titomino,gdzie 

oczekiwała furmanka konna,na którą przełodowano i samochód odjechał 

do Kartuz, a zdobyte mundury powędrowały do bunkrów partyzanckich i

dla wywiadowców .Zdobycks wynosiła szt mundurów 'o ,  14 szt mundnrów 
/'• 1  ̂ •• - •

SA ,17 mundurów polic ji-niemieckiej ,25 nscatrak płaszczy równych,10 szt

ubra_l cywilnych i kilkadziesiąt różnych czapek.^o tej akcji gestapo i

policja aresztowała wszystkich tam zadudnionych polaków,nikt się do
«<■

niczego nie p rzy zn ał  i w ko .cu wszystkich zwolniono Pozostawione śla

dy opon samochodowych były dowodem, e  tej akcji dokonała zorganizowa

na banda eolskiego podziemia,tak twierdziło gestapo.

styczniu 1.944 r zastępca komendanta naczelnego Aleksander Are

ndt ps."Konar" według jego relacji:że na terenie Gdyni,Gdaóska oddaje
i "  \

członków wywidu "Gryfa Pomosskiego" dla A.K do wspólnego działania 

Niemieccy dygnitarze widza upadek i biskie przegranie anrojnY w żadnym 

wypadku nie chcą dostać się w ręce rosjanów,podstawiajp w porcie Gdy- 

nia duży statek pasażerski Gustlaf,który mógł załadować 5.000 osófe 

a załadowało się ponad 7 .0 00 .W pobliżu Ustki dostał dwie torpedy i 

cała hitlerowska zgraja pofczła na dno Bałtyku. 241
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Powiat Kościerzyna
ss = s3= = sesr3=;s==:s > ^

Kapitan Jan Kzalewski obecnie w stoniu majora ’" #p # podczas okupacji 

występował pod pseudonimem "Soból” urodzony w dniu 51 maja 1914 w mia 

steczku Czersk pow .Chojnice ,Ojczec jego był rodowity Kaszub i był roi 

nikiem.”' dniu 1 września 1959 z obozu czwiczo 1 w Garczynie wyrusza ns
> 4

wojnę, liefze udział w obronie " arszawy.’ dniu 27.września 1 Q3Q dosta 

je stopień. pod po ruczn ika  a po kapitulacji warszawy dostaje się do nie 

woli podczas transportu, do oflagu na stacji ^uc^ola razen z koleba 

Alfonsom Mokwą wybierają ucieczkę,która szczęśliwie zakończyła się . 

Początkowo ukrywa się u matki a później u kuzyna 'loriana Szalewwkiws 

go,gdzie spotyka Polaków ukrywających się zorganizował oddział party 

zancki w ilości 50 osób i nazwał go "Szyszki” , mnrcu 1941 r wraz z 

całs grupą przechodzi do Tajnej Organizacji Wojskowej " r-ryf Kaszubski 

która w lipcu 1941 została przemianowana na hazwęMGryf 'rCTnoreki',Przy- 

sięgę złożył na ręce Józefa Dambka ps . ”Lech"w bunkrze w lasach pod Me 

juszem. Zalewskiemu powierzono funkcję komendanta komendy powiatowej 

na powiat Kościerzynę.został Komendantem Głównego Kwatermistrzostwa 

przy komendzie naczelnej oraz przez kś. .ryczę został powołany jako
-• X

członek Radv naczelnej T..0. "Gryfa Poborskiego" .Bierze udział w nara 

dach i współpraca z Józefem Dambkiem się dobrze układała.Szalewski 

wszedł w kontakt z kpt.Lesikówskim,który był kierownikiem org.^zPd 

Demokratyczny.’" marcu 1943 wstępuje do A.K.O wstąpieniu do AK zwie

rzył się Kukli.iskiemu*który przed Iechem złż.ył zeznanie,*e ^zai^wski 

zamierz \ innych członków Gryfa włączać do ' .K.Toch wydaje r»ismo de 

Szalewskiego z dnia 24.X .1943r. który ostrzega RZalewskiego,że nie 

zwalnia go od odpowiadzialności złożonej przysięgi,fce ujęta treść w 

piśmie nie jest ostatecznym załatwieniem sprawy.Szaiews^i wysłał pi

smo wyjaśniające i prosił o wyznaczeni miejsca spotkania. Spotkanie 

takowe odbyło się w Sojuszu .la tvm spotkaniu byli obecni‘.Józef Damb* 

bek,l'arian Jankowski,ps”Szarak” , ^uemstyn Westphal pś ."T̂ ffabe” .Józef 

'roiski ps ."T-is” ładysła# Ostrowski,który był prezesem ^ądu G^p#

oraz Kukli iSki ps . ”Sępf,
242
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Zebraniu przewodniczył Władysław Ostrowski,jako pirwsza sprawa zostałs

rozpatrzona zarzutu do Szalewskiego,że wstppił do szeregu. &.K . .Szalsws 
/• r •

ski powołał się na rozkaz 7odza Armii Krajowej Bora/ TComorowskie^o ,któ 

ry rozkazem z dnia 3 maja 194^r.wcielił T .O . . Gryf ^omorski w skład
*
Bolskiej Armii Krajowej.Wobet tego w ogólnopolskim interesie w walce 

%

przeciwko hitleryzmowi zachodzi konieczność połączenia sił militarnych 

do wspólnego działania mil itarnego-nie znaczy to 'że Gryf 'Pomorski prze 

stanie istnieć a przeciwnie w dalszym ciągu kontynuje swoją pracę kon

spiracyjną. ygląda to w ten sposób mówił i'zalewski,źe w wypadku dokonj 

*ania jakiejś akcji oddziały Gryfa łącza się z oddziałami k .K i odwrot

nie . spólne działanie partyzanckie A .k.z gryf owe Am. i napewno zda dobre 

rezultaty .Po przeanalizowaniu moich wyjaśnień, pisze Zalewski w swojej 

relacji Lech podał wszystkim obecnym do wiadomości,że wysyłał Irendta 

do Bydgoszczy do i pomiędzy dowództwem Okręgu Bydgoskiego zostałs
- *

zawarta już umo^a dotycząca współdziałania militarnego z Gryfem .'"obec 

powyższego anulował pismo z dnia 24 .X .194-5 a serdeczny uścisk dłoni 

żako leżył nieporozumienie.W dalszej części obrad uczestniczył jako ©a» 

członek rady nac?elnej. g&Mwskiidalej relaejonuje, lipcu la45 r dowri 

wiedziałem się że Lech konferował zpr^-edstawicielami ^ługa i ^iećza 

natychmiast-o tym zawiadomiłem Komendę Okręgu Bydgoskiego A-K.z kąd' 

otrzymałem polecenie ostrzec L e c h a , t a  organizacja jest nie wyraźna 

i jest przesiąknięta wpływami gestapa.Lech nie był zorientowany o tej 

organizacji to też na trzecim spotkaniu w ¥ojuszu Lech zerwał wszelkie 

kontakty.Po zerwaniu pertraktacji Lech wydał rozkaz do wszystkich ko

mend podległych by nie zawierać żadnej łączności z org.^ług i Bieczem, 

T” dniu'1 .stycznia na spotkaniu Rady Naczelnej Lech pokazał już wykona 

ną nową legitymację z napisem 4nglia~Ameryka-Rosja T .0 ,W.5 .P  we walce 

z banda hitlerowską.”szystkim ta legitymacja się spodobała i w tym tei 

d^iu powzięto uchwałę jej zatwierdzenia._>o zamordowaniu Lecha przez 

gestapowca Kaszubowskiego Bzalewski bierze udział w dalszym ciągu w 

spotkaniach Rady Naczelnej aż do chwili wyzwolenia.Od maja 1944 zost®3

Komendantem komendy Furowni AtK oraz jednocześnie był powiatowym korne'
d̂ ntrMM lrrimyi/ł-™ rr
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Stoczonw walki "Sobola'* i oddziały "Szyszki1’/niektóre/

dniu 8.6.1942 r . w pobliżu Strychowa koło Zblewa-powiat ~t-f>ro~ard 

kpt .btanisław Lesikowski przy współudziale Jana "Zalewskiego ze swoi^ 

oddziałami partyzanckimi dokonali rozkręcenia szyn kolejowych skutkiej 

czego pociąg pospieszny relacji Beriin-Królewieć wykoleił się i tym r>i 

ci egiem :niał przejeżdżać ^itler ze swoj^ świtą.Zamach się nie udał 

gdyż Fitler zmienił trasę przejazdu i w ten spocób uniknął katastrofy. 

■r rocznicę napadu Niemców na Związek Radziecki w dniu 21 na 22 czerwc!

1942 r.GrUpa kpt .Stanisława Lesikowskiego p s /T a s "  v raz z oddziałem 

Jana Z Zalewskiego koło Kalisk wykonała drugą akcję kolejową rozkręcę-
) V* ' , • - * ' : v ' • ;

nia szyn i tym razem wykoleił się transport z wojskiem,zniszconych m  

zostało 15 wagonów i lokom otyw atej akcji wywiązała się walka w któ 

rej zginęło 4-ech partyzantów i jede n został ranny.TTiemcy ponieśli 

poważne straty w materjale i sprzęcie.Po stronie wroga byli zabici.i 

kilkudziesięciu rannych.

ffimłtoriimrnftn»A»gy«AflmfhffinTnTr) Niemickie lagdkomado pode za leśnycv walk are«s 

sztowało dowódcę oddziału partyzanckiego podchorążego ’ ojciecha T^rsi 

iiskiego oraz &fta& 6-ciu jego członków oddział i posadzili ich dc wię 

zienia wojskowego v; brusach .Byłp to przed świętami r ielkijjocnymi w mię 

kwietniu 194-3 r . Oddział partyzancki podlegał Sobolowi do Szyszek. 

Szalewski w dziei świat Wielkanocnych dokonał akcji uwolnienia aresztt 

wanych partyzantóv/. Oo akcji tej zebrał oddział w ilości 40 osób.-o 

przecięciu wszystkie' lini telefonicznych przystąpifc do akeji.Pieć 

osób wyfcnaczył do wyważenia drzwi,dwóch zlikwiduje strażnika stojące

go przed aresztem a pozostali zostali rozstawieni wókół baraków w któj 

rych w tym ciasie było około 100 żółnierzy .Stratnik został zlikwidowa 

ny .drzwi do aresztu wyważone i tam był drugi wartownik,który zdążył 

telefonicznie do baraków zaalarmować,lecz jego zlikwidowano .Cele w 

których przebywali aresztowani partyzanci zostały pootwierane jednym 

kluczem,którego miał strażnik w środku.Tymczasem na wartowni.powstał i 

alarp,lecz byli bezradni telefony nie działały i niemogli nołf-czyć

sie z dowódcą,przystąpili do ataku,partyzanęi odpowiadają ogniem z
244
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pistoletów, maszynowych .Szyby w koszarach rozpryskuj się żółnierze 

chowają się za ściany i pogasili światła,nastąpiła ciemność .partyzano: 

rzucili kilVa granatów .Oficerowie nie mogli zorganizować przeciw nata; 

rciatbyło cier.no i wszędzie świstały kule .Po uwolnieniu ^o laków z wis 

zienia Szalewski z oddziałem wycofał się do lasu.Według opowiadań span 

sprzątaczki która tam b^ła zatrudniona to Niemcy urządzili pościg za 3 

partyzantami rozprószyli się na trzy grup# i wtedy doszło do tego że 

zaczęli strzelad w ciemnościach do siebie i  sami sia ozabij^li i po 

kaleczyli.Czale?'Ski po tej akcji przeprowadzi się n ad jezioro Brzeżno 

i Skąpe ,?traty wroga wynosiły 28 żółnierzy SS zabitych i 15-stu ranny< 

Strat własnycl nie było. .

Nadleśnictwo Leśna Huta paw.Starogard.Jesienią 1945 do leśniczego na 

urlop przyjechał jego krewny w stopniu generała SS . Oddział partz»nek: 

pod dowództw em Kiedrowskiego ps .fn'akary" w ilości 12 osób obstawili 

zabudowania,p;dze był też magazyn wojskowy SS Jagdkomando przv którym 

był jeden wartownik a żółnierze byli w lasach na czwiczeniach.-artowstt 

wnik pierwszy strzelił do partyzantów i nikogo rie trafił.partyzanci 

rzstar ieni w'różnych miejscach zlikwidowali go .Następnie Kiedrowski
«

wskoczył z partyzantami do nadleśniczówki i tem w walce z Jfiedrowskim 

gsne^ał S° został zabity a Kiedrowski został lekka ranny.w nogę,leśni 

czy widząc co si<? dzieje wyskoczył przez okno i uciekł do" lasu .Part 

zanci zabrali wojskowe zapasy żywności z magazynu, 11 czt H . 5 sk

rzyń aminicji 4 szt skrzynek amunicji różnej 2 skrzynki granatów i z 

wezem załadowanym zdążyli ulotnić s i ę d r o d z e  powrotnej maszerując 

natknęli się z żółnierzami 5^którzy wracali z cz^ficzeń, został i oni za

skoczeni,partyzanę i użyli granatów rozprószyli ich a następnie rozpat* 

tał^ się walka.': oparciu o zeznania Polaka który pracował u leśniczegt 

straty wroga wynosiły. 5 zabitych w tym i generałSS i R SS rannych, 

straty własne 1 ram;/ dowódca oddziału partyzanckiego Siedrowski.

W tej Walce między innymi brali udział;leśnichy Kinelski,Czarnowski, 

Breza,Pr#S ,v.%l.erst’sKi,Wład#?kwierawski,',;aler'tan Kaszubowski pg.Dzfekan
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w czerwcu 194-5 Jan §zalewski na drodze r?ytów-Tipusz zo^stał zatrzymany 
/ , 

prz^zikomendanta placówki SS na T.ipusz Heninga,który zażądał ddtoodu osobi*^
• ' ł 

stego .Soból wkłada reke do teczki w której miał pistolet nabit.v,odbie

spieczył go i przez teczkę strzelił do peninga mawiać oto to sr moje

papier  partyzanckie ,reninr; został na -jscu zabity *Zdobrch wynosiła

1 pistolet i ■> ma<r i2vnki naboi 9 mm.

Oddzia^i r>artyzancgi pod dowództwem " obol i” w dniu 5 .czerwca 1^44 r . 

-w godzinach popołudniowych w ilości 25 osób, zaatakował 2 kompanie 

v/ojska SS wracające z czwiczen.JSiemcy zostali zaatakowani od tvłu i 

nio posiadali iużycł zapasów amunicji,zostali zaskoczeni i w popłochu 

zaczęli uciekać w kierunku do swojej baży.'"ywiazała się w^lka,użyto 

granatów i broni maszynowej .Straty w rera 18 zabitych i 15 rannvch 

Straty własne 1 zabity Augustyn Kaizer i 5-ecv rannych.

dniu 26 maja 1944 w lasach powiatu ko^cierskiego w rejonie Łubiany 

koło ko^cierzyny siłv policyjne i oddziały SS z obozu ćwiczebnego w 

brusach pov .Chojnice zaatakowali bunkier tżw.dzikich partyzantów pod 

czas tej akcji w pobliżu dzikich było zgrupowanie partyzanckie Jana 

SZalewskiego, grupą Kulasa igrup* Breskiegc,którzy zostali też okr^żer 

ni.Zrrunowanie partyzanckie występowało wówczas pod wspólnym działa

niem militarnym V. ..i Gryfa pomorskiego .Partyzantów by ko około 60.- 

Po całodziennej walce zdołali się przebić z okr^^enia,ponosząc, straty
*

G r u p a  "dzikich” w walce zginęła.Z oddziału P o w a ł y  zginęli‘Józef węci 

kalski,ps."Kucharz” czeladnik zeżnicki zł i p u e z a , Hubert Landowski, 

ps .” V;art os z ’ , robotnik z Lipusza, Teofil Kaizer’ syn biednego chłor* z 

Puszków. fternardi\Tiloch, ładysław Uchman, ''ład^sław Skw^erawski, ’ l.fons 

Turzy ŝkistasB iemcy ponićli straty byli zabici i ranni lecz ilościowo

s
nie znane. *

dniu 20 czerwca 1944- r-oddzi iły Stefana Kulasa i Augustyna Breski 

w ilości około 20 partyzantów przebywali w bunkracv po Rtenbarkiem 

**nie jwiece j o godzinie 11-tej ^zauważyli,że do bunkrów podkradają sie 

niemieckie oddziały SF.Jagdkomando." pośród partyzantów był rosyjski

lejtnant Iwan Zahrecia .partyzanci zdołali wyskezyć z bunkrów na po-

ć '
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wierzchnię i rozpoczęli walkę z niemcami.ro zaciętej walce partyzanci 

zdołali przedostać się poza pierścieś okreżenia, ’r: walce tej zginęli. 

Konrad Zalewski» -'ranciszek c'adowski i Iwan Zahre 3a,byłv żółniarz
v . \

Armii Radzieckiej.

,TT dniu 29 .czerwca 1Q44 r . około 2CT żółnierzy Jagdkomando c" 7 aa tako-9 ' 1 '. •

w a ł o z^ru-nowany oddział partyzancki Franciszka r.vw i?. rawskiego i FęciA 

Bkiego,w-tym cziasie był tam taż Jan Szal ski z kilkoma partyzantami 

Szalewski przej; ł dowodzenie, rozgorzała sie w lkf , było to 7; rejonie - 

leśnictwa fl Trawice .Partyzanci zostali okrążeni, trze ba było się prze* 

bić , zorientował się Szalewski,że w jednym miejscu zgupowanie ^iemców 

nie  jest tak obstawione więc na ten odcinek uderzył i w ostatniej c^r 

cl wili został r a n n y .Na polu walki zginał Franciszek kwierawski, dogo

dzenie przejraujo Kęciński i wyprowadza oddział z okrążeni a.Pa potu wa 

Iki polegli Franciszek Skwierawski i rannym zo sta ł  Jan Szalewski. 

Straty wroga 4̂ -ech zabitych i- 18-stu rannych,

keje ' jora . ranciszka Bielawskiego

Franciszek Bielawski u r .7.5 .1399 we wsi 'ięckowy po7/ .Kościerzyna syn 

rolnika Izy lora zamieszkałego w Chojnicach.Bielawski w dniu 2S .1 ? .10- 

10r .wstępuje do szeregów Powstańców Wielkopolskich.' 1939 wstępuje do 

66 oułku piechoty. ‘ 1920 biezra udział w zajmowaniu z£em Pomorza.' 

wrześniu 1959 w 65 pułku piechoty bierce udział w walkach nad Bzura.

22 .września dost aje się do niewoli, . luty?-: 1940 ucieka z obozu w Bie

drusku koło Poznania i zatrzymał się w 'ielu . iosnr 1^41 wstępuję do 

Organizacji podziemnej MGryfa"Kukli .ki był jego dowódcą i występował 

ped ps .'"Orzeł^Pranciszek Bielwaki organizuję budowę bunkrów i zostaje 

dowódcę oddziału partyzanckiego .Do swojego oddziału przyjmuje aneriel- 

skich lotników,któpzy zostali zestrzeleni i n~ spadochronach uratowali 

się było ich 6-ciU.W czerwcu 1942 r do akcji wykolejenia pociągu odda 

je Szalewsklemu braci Myszkierów z Konerzyn.

1^42 Bi-sla l d-konał akcji na leśniczówkę Czyste pow .Chojnice. 

.dobywając b«m  i' amunicje.« I W  odd*iał paw^anefci Bi.lairekioR. j .  
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str .199.-  ' •

przez żandarmów niemieckie! pode z'i tej walki 1 żandarm, został zabity. 

Strat własnych nie bvło.7J 1944 w lesie pod Konarzynami Fietncy z«atak®
»

wali bunkier Bielawskiego dowódcę, był Banach 9eio osobowy odzdział

stoczył walkę w której dwóch partyzantów zginęło.Paweł Banach na tere:

nie pow.Bytów dokonał trzech rozbrojeń na leśniczówkach ,r' .1939 w Czer
► i

sku hitlerowcy zamordowali lekarza Cenkiego,który przed Tojm posiaiai 

dał małą drukarnię ręczną.Siostra jego Anastazja zdołała ukryć trą dru] 

karnię.Franciszek Bielawski wraz z Ludwikiem Główczev’skim synem kieroi 

wnika szkoły z iel wywieźli te drukarnię do v-si Czarna "oda i ulo^ 

kowalitjp w bunkrze którv znajdował się pod budynkiem mieszkalnym go

spodarza.0 tej drukarni Bielawski wysłał wiadomość do komendy naczel

nej "Gryfa żorskiego ”Lech wydał rozkaz podołania kolegium, redakcyj- 
i  _ . “ 

ne,or'iz przysłał instrukcję w myśl której nalegało wydawać prasę pod

ziemni . tej instrukcji było zaznaczone,że nie należy umiszczać ża^r^ 

nych złowrogich artykułów; -skierowanych nod naszymi sojusznikami,który 

mi byli: Rosja Anglia 1 Ameryka .Lech też wyraził zgodę na nazwę tej .
v * V

gazetki,,Głos Serca Polskiego” Bielawski w swojej relacji podaje że;

Do kolegium red ikcyjnego powołano,irancziszek Biol ” 3ki, icek Nogala

ps Rogacz” i Ludwik Główszewski .Do Czarnej ' od-” przybył w 1945 r

w I945 r Józef Dambek ps .”Lech” i na tym spotkaniu brał te* udział

'icek Bogala,ktrv pomimoże dochodził do 70 lat jako rodowity kaszub

brał czynny udział przy .wydawaniu tej gazetki .Lech ówczas podł jaka

formę działania ma spełniać prasa'podziemna,która powinna służyć do

ce1ów infornacyjnych,propagandowych,podtrzymaanie duch a polski«^o 

wśród Polaków,zabronił artykułów o e M > * a » ,« e  pollty«s-

••

nym,że Gryf Po >o . ski jest organizacje czysto wojskowe i dlatego nie 

należy bawić się sprawami politycznymi,par4 iami niech się troszcz;-

ci którzy je stwarzają i zakładają.'*/ mieszkaniu "dmunda Kąkolewskiej
/

go z polskr młodzieżn prowadfcono tajne nauczanie. 1©44 r ”• nośnej

norze cała rodzina lipińskich została aresztowana a Jan został w ge- 

stapow Gdańsku zamordowany. _
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W dniu 14 .kwietnia 1944 w pobliżu lasu koło wsi Rudzin pow .Chojnice 

Bielawskiego oddział partyzancki^stoczył walkę z żółnierzami SS własr 

■wcami.Bielawski w tej walce został rannym.' lutym 194-5 r brat Ifedart 

Bielawski stoczył walkę z SS własowcaroi podczas której zrinął zginął 

w tej :/<lce caiy -jego oddział partyzancki.

dniu 1 i.lute; o 1945 r Franciszek Bielawski zostaje pierwszym Isbwsp 

komendantem Powiatowej Komendy M ilicji Obywatelskiej w Chojnicach, 

bładze Polski Ludowej wysoko oceniły wkład pracy Franciszka Bielttwsle* 

kiogo, rfcńrv w ci as i* wojny był sierżantem, po v?ojnic sko lęzył szkołę 

oficerską i dzisiaj osiągnął stopie! majora .T'# W/g rei.Fr.Bielaws-
•

skiego>

r' • dniu 16 lipca 1940 r w -ianowie pow.Tfartzy Fiemcy dokonali pubłicz 

nąj egzekucji 4-óęh Polaków .Ofiarami egzekucji byli; Dąbrowski z ’Kami<

lennicy KrólewskiejvPaszkę z Kartuz,Głogowski z Gowidlina i jeden ©
/

nieznanym nazwisku .Ludzi z kościoła lo dmów nie puścili,których zapę 

dzoio na 1 c i v.!s2:yscy .runi li pr yró:-,dac się co« »onii pc iesz^nia

str.łCC

Budowa bużikrów i schronów partyzancie!

Po zajęęiu ziemi pomorskiej przez władze hitlerowskie n a s t ę p o w a ł y  

masowe aresztowania Polaków.Jednych grupowano na rozstrzelanie,dru 

gich kierowano do obozów koncentracyjnych,na prace przymusowe,na wy 

siedlenicN^Generalnej Guberni.Ludność z miast szukała schronienia u 

gospodarzy rolników na wioskach i osiadł ach .Pierwszym zabezpiecze

ni-ti przed aresztowaniem było u gospodarz rolni’-a zbudować najpry-
4 -

,iP.itw.-niejszy schowek,* cik w mleszk-miu,na strychu,na poddaszu,by w 

wypadku przybycia jakiegoś hitlerowca do gospodarza Polacy mogli 

się się przed nim skryć... 1940 r gdy na derenia Pomorza rozwijał mm

-sv/oj4" działalność ruch aporu,ukrywaj ący Polacy grupowali się i za«s
' i

częto budc^ ac „scerony kilku i kilkunsfcoosobówe n'5 szopach w °i;o-; o- 

łach,pod budynki : ,by w okresie zi.riow mi można było w nich spokojnie

przebywać Miejsca pod budowę schronów szukano u gospodarzy ^iaszka^e
•: ' - , - %

jący w pobliżu lasów, zagajników u gospodarzy małorolnych,których

■ ez^li y ysiedlac rd.y* r takr e r©rpo^" rst^/a ,r«io249



był© chętnych fliamców JĘ latach 19^1 i W następnych zał#gi schronów Bila 

stale si^. zwiększyły Komenda naczelna wspólnie z komę danta^i komend 

powiatowych uzgodniła z leśnikami Polakami,7,e do budowy bunkrów drze

wo możn* dostać za ppśrednictwem porozumienia i ustalenia sposobu rana 

przewiezienia go na miejsce budowy bunkru bezpłatnie.Budulec został 

kompletnie przygotowany przed wykopem dołu J^iejsce do bunkru wybiera

no już dość głębokie wnęki > których w porze wieczorowej przy blasku 

księżyca zespół ki]ka osobowy- zespół potrafił prz^z nos wykopać dół 

i noeta-.-ić bunkier.Dc budowy bunkru wybierano przeważnie soboty i wie 

dziele.”" niedzielę nikt w lesie się nie włóczył więc zdołano go dobrz« 

zamaskować.ifrzndzełiie wewnętrzne i tunele zostały wykonane w później

szym ciasie,Przez cały czas budowy bunkru teren był obstawiony i oh-
✓

serwowany, by można było nieć pewność,że w ciasie budowy nit z obcych 

nic nie widział klepie ni a bywały różne-jednospadziste i dwuspadz^ste* 

Na belki niektórzy układali deski a następnie papę.Fiektórzy wy£ównv» 

wali belki ip6hem,potffim lekko piaskiem a następni kładli papę,£ ten 

sposfib z góry nie przeciekała woda deszczowa.̂ 7 środku na słupy sosnowi 

czy świerkowe była przymocowana papa,która miała chronić przed wil^g©- 

cii .Podłogi przeważnie były z desek które leżały r>?. belkach.

Ot»»or bjax.» różne ’0yjy okrągło i czworka/tne,otwierane z z«wn trz i

wynoszone za pomocą windy.Otwory do rieca były otv/ierane na nocnf por* 

rę wtedy gdy w piecu się palii© .Po zako ńczeniu palenic rura ód -niecą 

przeważnie była zatykana świerkiem, ajleprze bunkry by*y pod budykai i 

gdzie do przewodu kominowego można było podłpczyć piecyk*W letnie po

rze gospodarze wyrzucali z stodoły stare s homy i wówczas najrierw r>oM 

stawione bunkier a- na niego ustawiono Ft<jrt? sło^y. jście do takiegt 

bunkru było przez prow*dzscy kanał podziemny z zabudowań .TTaj be zr> i «c z - 

niej czy bunkier by* ter. .który nie został t iemcon zdrad zony, gdz5 e prze 

bywali partyzanci,etórzy przestrzegali tajemnicy konsrdracyjnej .

*.?.C1.-
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Partyzanckie zaręczyny

Rucznikarzeni był Zwidzi i^ki 

On też tadne pierścionki wyrabiał 

Janek u niego 'ćlnl/ti- obr czki ẑ :-6r̂ i>
% -

Gdv Zosi* do Janka 'do lasu z ż-i nor'c ” ivi,r !v ła 

Janek grzecznie os - 3 c rt-ozkę . onrcsit

Zosi" rczkę  mu podała i na paluszek ślubny obrączkę włożył 

osia Jackowi to. s"*mo zrobiła#gdyż dwie obrączki były 

J : J to leśnej e ' 'z; , ód lejnego o >: "

Tylko świerki śęiadk«omi zaręczyn były *skromne były zaręczyny 

iiez udziału rodziców,kolegów i kol ranek.

Janek z Zasiana  wzajem sobie swe serca powierzyli 

Janek Zosię do siebie przytulił i całusem Jn obdarzył 

Zosi v oczach łzy stan?ły,to łzy ilości i rajonei

o i yj s jC2. r c i wsęólne^o us .ano-?’ani a.

Janeczku zawołał* Zr? i a a czy ty naprawdę mnie kochasz,

Przecie* jestem, biedn? dziewczyną i nic nie nosiadam

Niemcy nns' z domu wyrzuci l i , zabrali ram wszystko
t

Bielizy nie dali nam zabrać ,

Ole i matkę rozstrzel ?li a ja zdołał a-” uciec
«

r vryłam si? irrród ro Jzin T-olakóv i jestem na łase P er 

Jan :-k s rucv e i n; to i? , oipowi adzi ał

-ojero ojca i matk’ś ri .mĉ  te? rozstrzel a] i ,zab ił : te* brata mojego
*

k ja zdążyłem uciec do lasu i do.partyzantów się przyłączyłem 

Jar.tern tski jaki mnie widzisz.

:-im pistolet i kar-bin to jest cfły mój maj--tek 

Janek wyznał py - zamiary i nie ż: da Radnych bo^Qct.vv natrpalnych 

Chce mieć s^rce Zosi w której sie zakochał 

P-y prz^z c?ie życie z ni. acz rlr: i - ■; ,,-c 

T>-jr żniojsze by przy życiu zostać i zdrowym być 

• iemcT woju? prz , rac BUMŁ to 3»st j . , Tny ̂  .. ^

251



str . 2 0  ̂.-

o wojni ■; chociaż s^ro 'ni wypraviuy wesele i oźeuiny s i a 

spóln? i uczcie ;cŁ prac i jłosara sobie życie Szczęśliwe

7eę;naj dzisiaj me fccefcanlc i nie załamuj sit no duchu.

2,08 i ‘i , r idoi ci wraca do swojej kisrjówM i zMer~ z<?p*isy żywności

- i0 i ,su dl3 r-avfcv̂ antów dźwiga toyoty 7, • ywnotfei- 1 ciepłą bielizną 

Bv mogli walcayć z hitlerowskim mordercą
✓

3y jaknajorędzej przepędzi* ĉo z haassj pole’:'. zi'mi r>onorskiej 

7 w Polsce Ludowej znale śó właściwe i ©prawiedliwe .miejsc® pracy 

br i:o>n"i ż.y uczci ie. 1 .-'irro-

■kcje wypuszczeni* bqr.zjrtiy z c ^ e r n  w ejv w i e  

194- r zorganizowana grupa partyzancka ood dowództw en przywódców
z — - «

por .Stefana ?.*© ścinana ps ."Skarga'* .Sompskiego i 3 żuty "ładysława doko

nywała akcji Wyborowania otworów do cvstern z benzyn*,które stały na 

stacji w trowie,dziurki to zostały zamknięte wtłoczeniem gumowyc!

korków,które po kilkunastu godzinach wypadały, zest a ty przez benzyn? 

straw i o $e.Zanim takie trans: ort:/ doszły do celu na front wschodnie 

to tysi ce litrów do drodze wy leciało na tory kolejowe .-'ruov te orr^a 

nizo a.ły zdobywanie broni w trans port ech wojskowych m  trasie Słuosk
\ V  -  ,\ ‘ -

ejh'erowo*Gdynia-Gda ;sk .ii a trasie szosa e jherowo-T e bork dokonywali
* -

akcji rozsypywania gwoździ .irans porty wojskowe przejeżdżały•samocho- 

1 darni przeważnie w nocnej porze,to też nad ranem na tym odcirilu szosy 

bywały kolumny samochodów z oponami nagwożdżonymi.Niemcy wściekali 

si? ze ?'o ci l.->cz nie mogli uchwyci* t ?c] którzy te operacje praenn 

wadzali.Przy końcu 194;; i n‘a początku 1944 Niemcy w porze wieczornej 

v'.ystav lali na tej szosie posteruiiti kont rolne, które kontrolowały 

wszystkie Dojazdy i przechodniów, tych wypadkach -partyzanci omijali 

te posterunki i jednak zdołali rosfeypania gwoździ.Stefan ^©ćcipan or 

. ganiżuje tajne nauczanie młodzieży eolskiej w ^ejherowie.^dobytą br©/ 

oraekazuje do omendy ov iatowej Ptasie ol i Trf,niennicn Królewska.

tych ekćjaęh duże us tugi daje ’viadyŚ4:av ‘ żuta ostatni

■ ©mendy Powiatowej na po ejhorowo. 252



3ała Irona tatusia odnal azła

*atka z ojcem i ;>’Słr- córeczka Irenp 1 it 6 

~ ■ ;1 ; • ■ . r ' u i ?z' 1 

Ojciec praco’i»ał: •; wojewódzkim Urzędzie rassportowym w -ozn *niu 

Gdzie zagraniczne paszporty wydawał i przyjezdnych z zagranicy kontuo 

: uż.o przvczynił się co wykrycia nirmi ackiĉ - szpiegów lował

•'o te-' jak T'i .-icy ńo “oznania weszli 

Smykali za ojcem,lecz go r»ie znaleźli 

0jcz& szczęśliwie przedostał ię rxa zie? 1- • kaszubskie 

T ¥• sv och rodzinnych stronacl si? ulokował 

Szukając miejsca bezpiecznego w losie- bunkier pobudował

rałs córeczka Irenia wiedziałŁ-,że jej tntu^ zginał 

-- może ze .1 v- ni żyje,jte Niemcy ^ogli ro zamordować 

Zatka z U Ir-«n z ~-o znania v / j^cl' al i

• . 1.. . i ' ’c z • bski:. j t - ż zne-lc l i rc! ro< i. rJ .

U gospodarza Kicho rt a w Starej Fucie mały pokoik i kuchenkę otrzymali 

i w rtnirie °idnoro zam ldowałe sie jako wdowa i .i ? zcze rentę pobiera 

ał' •• aa nic i. iedział , . jej tatuś żyje i ~ie ' '• rw ?. 

t!od\i 3 • o wszystkim m tk- v i. 3; i: i ,1 c*/ prz d ""or' tajemnicę trzyma
>a

Irena 3c -swcne j met' i przyr ipzana, był? grzeczna. i "Csłuszna 

Obserwujac matkę,cóż ciekawego zauważyła,że metka często'do lwsu wvch< 

Irena■ czekawa pyta się mamusi a dla e te paczki do lasu wynosiRzz*

■ a.i: ''■ d‘ r. . d -,t 1 sie e; ~zv :• rzei: ot:o ! ż chc ryć

jest -»eder duż -"ir, tórego kochs,n,r-ięc d? a riego ^aczki zanoś z?

.Vamusiu, przećie? zwierzęta leśne nie'karmi sie ;ięsem ani Chlebom 

Leśne zwif odżywiają sif  trawa-- i robakami,maj to odrowi ade~

3?on duż.y «i£  jast inteligentny i nie lubi trawy jeść.

4 jak się nazywaa ten dnży miś,jakie jest jego imię py*ta r-ię Trena.

■ łade'",ocv jak iadni<- :>r nasz tatuś t kia i> ' e miał,

•i ała Irenia -tak sia tyr. przejęła i mamusi spać nie daje, 

o< ’'.roooi’.vcję,ve - r . 3 paczki dz~i - c  czyć tego misia,

czy. ten nić ' t:'ek umie czytać i pi:;. :-ć r polsku ?

.czy mogtahym do ri o liścik nanie 16 ?mama Trc ' .na to odnowiada

■ oir "radek u ie e  t . i pisać zra jazy1 i ni i c’ i i frarcuski 

I t 1 dyplo . - r ■ :r*i : j i- zi oiy .

Trena^t^m się ucieszy?-a do stołu siada i do misia wł^adka 'isze .

o iadziUjoinze o a 1 zaradzam sercu czuje

Kocham Ciebie szale nie, musisz b.yc tarfny skoro imif woj ego ojca masz.

-i- t'*- i-uć na vojnie z«;ir J--ł i r: c ai^ ’ j •, dzi * sie r>odział,razom z 

mamusią dla Ciebie do lasu paczki zanoszę ,?ycze Ci zdrowie i bfdż ost

by> te * ł m  ■l i U  ! Ciebie nie p o M r U .J a  z253



do lasu-chodzi będf 11-' grzyby,i postem czakawajak Ty wy^ledasz,ja

kiego koloru futro masz.harnasie uczy mnie no polsku pisar i czytać 

bvrn nigdy języka nolskieeo nie zapomni- L <. ' isiu " ładziu nrzyjdż na to 

mi":jfce,'i-dzi3 ila Ciebie paczki zostawimy . 'roszeod is'v: małej irence

n- ten liścik .- ' - Ireaa

" i : na plec"r zarsu.ca' to.bo c>i i. F^hjera sir do lasu na jafodv 

iała kieł bas-^chleba i różne inne art,£y” nościowe .

Irena jest sprytną zarzuca płaszczyk i bierze moony sznurek

zem z mamusią do'lasu si? wybiera i chce pomódz zblepaó jagody, 

obieram ze sobr ten sznurek uwiężą misia za 'szyję o do domu -nrzypro- 

Trena w lesie spogltda na wszystkie strony a ^oże miaia zo bacz?adz,?

cu z imówonym od krzakiem jałewea paczki zostawili.

T- '• ; - ■■ .';j li. j ’ "o r ir .
0

X\ lka etr'/7 ■ lej pod ku •;i' f; głęzi ś i.orko^yc1 "-wnusia mech z daj® u :}©

I wtudy v.'yi<urz?/i i > doży ' .osz, który jagodami był napełniony.

Widzisz Ireniu jaki ten Miś jest dla nas dobra plecie koszyki i j^ero- 

cl C ierj.ędzy ,lec? o eść ©i i #

' c,7 • :i ■ a■ 'o /: i era ode as ' ■ '■ -■ c’ i bunkrach r r? t

b^wa.Irka ucieszona,że jagód już zbierać nie potrzebuje i je zajada. 

Mamusia z Irfci ucieszone wrócili do domu i różna soki iczają,.

Irenin jest- myólaml przejęta czy t *n miś Władek na list odpisze i t© 

sir każe czy misi-■ pisać potrafił >aie. • i rz b•• ;r io- z-tc mogły ries 

Za kilkanaście/ dni mamusie, znowu do lasu sie wybierałby grzybów

■ 4 . ■ u i >.V( r z Jo i r r po rc , 'o  -romódz rnam.i<

Najwieksze radości; dla niej było to,że.dostanie liści’- od misia.

Gdy doszli do m■ejsca z misiem"uzgodnione i mama z pod kupki gatąsi 

wyj i zyk TTka krzyknęła o la Boga pełen koszyk .-rżvbów.Z boków

o . ' .i:0 . nreezkó?; tyio a v;yc> wcuaczkac1 su3ren »:r‘żyby były i

różna jagody .Na samym spodzie w rolkę zawinięty był 13 s t . Trona chcę

liśt otwierać,leCz mama na to nie zezwoliła.

T,u lesie 7, ukryciu ©g- bye ieracy i nas obsar ow»ć

Gdvbv tali liścik 'dostał się w ich ręce#by nas katowali 9 z kąd go ma< 

.lak . >ci': c 'c u tći o ofczoczytv i ,

woreczkach Si, grzyb-' suszona i śwież© zbierane
*

Sp» rrawdziv ki, r^dza,kurki i kozaczki i jest Co dźwigać .

Irena na plecy zarzuca woreczki i jaknajszybciej wr do domu

r -ot ?ocie ai' c tole liiv; otw:; raj;

lia y » jado . o ma^y 1 ragi la :\1 T, n- rn^irerrwań^ 

r i- " -Lidek pisze w te słowa;
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Fa^ukocfca ?za- m^ła Troczko liścik ^ ó j  s-rdec*rie dziękuję 

Scisk&m tr o je mała rt-czki i całusa Ci p rzęsy łan.

, B&dt grzeczna i  słuchaj mamusię,S w niedługim cia#i© zobae-zymi się 

' =>-• miś ” ?:adek którego pokccl ałać,

o .jest " ^  tatuś, irt 'iry -ie- t a jednak e ,

Jay -- -v- jci* v;rr,:"-c-tu j* '••:*■ ':v^yvr •••■■> ' : - dc ' • i*óc * • rMz.j

7'ro^ze Ci© Treniu rdc nikomu nie o"ov r Tv.'-tj tatuś *rje

1 , hitlerowskie r-5lki mnie złapał;

7© Z'miejsca by mnin rozstrz©lałilłikt b 1# o ©dzieć,gdzie .ja orze- 

bywam.Dzękują z paczki i żegn«® Ciebie córeczko ukóchana.Włądek.

o oz oczytaniu t ro ] cika. ireel^ łza*nj. się z a l a ł a .
/

_ Płacze lamentuj© i ni© dowierza, że t© poleca na prawdzie*

Że t^itur -^je i jak dziki zwierz w leśnym bunkrz przebywa.

ak to Jest prawda' że, ^ó j  tatuś żvje .-Tie-ucy chcieli go za^ordo^ać

T-ecz to im z ię  nie udało,wcześniej wyjechał na kaszuby i tam burfi^r

zh . >  - ’■ t•' •■ • <•. ' -!:rr z- i • ' ' u j-'- . 7 t-̂ t•■:'•■ t -< 1 osu wdostać i u r»t

:;o - "l̂ncoi.i--ic ,mulimy dl ni ego kryjówk-a zbudować,

Iren- 1 v !•: 1 ni i i* cz:*.i e k 1 *,do 3crta -o ’r. r-̂ si

''Je- : :ee '• i: i" złapali 1 i r, t i- /.'."c  ’ r • l i .

f3rOSt)6'd'arź rolnik tiichert zamieszkała w tarę .i l1ucie row .Kartuzy

••O to. w jego budynku bvło,zervr>ł cześć r>odłoo:i i lnir>i<»r pobudował

Lr ■* i •- c1 oc jeszcze ciał była.n^oiR i r̂: lekkim i r. c k a 'om-a<7*ała

':• :■. i-r fc- ia-ż. ~to- ', jurnej mer i po m '• k ‘ •'; -• t. r/y razy z-Mr>uk?
kałamusia z łózk-i ?or^ a;a i szybko 3zwi otworzyła,

Do pokoju wszedł mężczyzna z dług? brodf* i włosv miał a>. na nlecach 

Fbrany w kożuch z ©wdzej skóry,wyglada ł jak miś malowany

~\ . Mo>. .? :-'.o t ?.k s i -' przestraszył^, * ---.3 -'i. - -••yre sio. scvo^n-

ła.f"iś irładek pierzyn© Odkrył i zawołał Trecz1- koci t© .ja ta^ms^ 

tró:} t tui’,n ■ bój si> tc ten miś do którego list nipałaf .

'•atvi' v/zi‘ i: córeczko na swoje r?ce i przwtułił jt- do siebi^.

’ . *c -ii'. 'V-'' •i '' ■’zała : c 1 «c:< v c  ■ t d br rr brod^,

alb©, taki© długie włosy,Tati»^ si? ogolił a Richert włos^ obciął i  do- 

pj , c ./ 'i. av; , to jest jej r>r*-v-dzr?;y t . ej:'cio o bupVru

był© pod siołem nakryte dywanem,Od t®5 pory cała rodzina zpó^ w komplo 

cl ', -o . V ■ . ;■■■ c .:ojii-:-. ’c ś.e i .- o i 1 >■ .̂-n -• vr wdo«ra

za męża rento pobierała.Był to Władysław 5Fiotk ur«w Ptare^ ^ucie p©w. 

Kortuzy był czł© ie'- ^ryiu i często o odwiedzał Tech z "astphal»m -

Po zako iczeniu wojny zamieszkał w Bydgoszczy na ul .kwiatowej rod nr.
/

10 .Jako prezas Spół 3 i leczaęśkiej włożył piękny^wkłwd .pracy 

rrr odbudowie zrirzcaoa ? :o kr^jU.
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Stoczona walka koło jeziora -lepe w dniu 22.12.1944 r .
ccssszsssssssss = sss;3sss:sssssssssss;~ss£ = s5=;ssasss 3B.»S8SS

Ra terenie Kociewia w drugiej połowie 1944 r lądowała 9-cio osobowa 

grupa spadochroniarzy ludowego -ojska 'olskiego pod dowództwem porucz« 

nika Jana Giętkiego,który była wyposażona w dwie radiostacje nadawczo* 

odbiorcze z zadaniem zbierania i przekazywania sztabowi wojsk rudzieć* 

kich o ruchach niemieckich wojskach lądowych,umocnieniach, transportu* 

kolejowych z terenu Gdynia,Gdańsk,Królewiec o okrętach wojennych i ło

dziach podwodnych .Por .Jan Giętki nawiązał kontakt z członkami Gryfa p*
A

morskiego i A .którzy udział a-l i mu wszechstronnej pomocy.’?/ okolicy 

Tśtrov ite w lesie w -obliżu jezioro ° lepe wybudowano bunkier podziemny

0 i)i»ciu pomieszczeniach . Budówć bunkru kierował dowódca oddziału part^ 

zanckiego .Gliniecki.Jedno pomieszczenie bvło przeznaczone dla dowódcy 

por.Jana Giętkiego,drugie, dla kobiet,trzecie sala ogólna,czwarte kuca

nia ze studzienką a w piątym magazyn fcwnościowy.Bunkier posiadał jed-
m- i •

no wejście,oraz wyjście zapasowe na wypadek niespodziewanego zaskocze

nia. ?oz.niarv bunkru były 15 mtr długi 5.50 szerokość i 2 .20 wysokość.

rejonach .leśnyc? w Borach Tucholskich jak równie? w innych powiafeo*
/ ■ ■ , / ' , •' 

tael pod koniec 19^4 rozwinęła się na szeroke skalę akcje w^lki party

zantów z hitlerowcami.Memcy chcr na tvch teinach za wszelke cenę zd* 

ławić ruch oporu .Do Czerska zajeżdża sam Gauleiter Albert Forster .Na 

stacji kolejowej i4rg koło Czerska zatrzymuje trzy transporty wojska,kir 

które kieruje w kieruiiku Ostrowite a następnie w rejon lasów koło je»4 

Jjiora "lepe .Było to w dniu 22 grudnia 1944 r w godzinach rannyvh pomię 

dzy 7-°-m;.Bunkier Jana yięthiego zostaje otoczony z wszystkie* stron 

Część zgrupowania p arty zanc kie go w dniu 22 'grudnia w tyr eiasie rfrze by

wała na powierzchni a ozost *li byli w bunkrze .'"artownik stojący na *4* 

strągy przy wejściu do bunkru zauważył,że kto? podkrada się w pobli>.«

bunkra,rozpoznał ich,to .byli T^emcy którzy za' krzakiem zatrzymali ai*
/

1 przvstapili do ustawienia karabinu maszynowego,bvli zaledwie 50 mtr. 

od wartownika,od wejścia do bunkru .hartownik ẑa îa-rnaow ł̂ załogę bunkru 

i ypróbowanfn matod- partyzancką kto pierwszy z nienacka .zaskocz^ t*n

zawrze -y--ry»va. ąrtownik nie czekają rozkaz 256



w *

dowódcy podskoczył w pobliże Niemców i w nich rzucił granaty.ftiemey ni 

nie zdążyli oddać żadnego strzału i w ten snosób unieszkodliwił działa 

lność ogniska karabinu naszynoweęo, które było najbliżej rzy "yj^ciu 

z bunkra .Znajdujący się party/.aaci na powierzchni natychmiast przystąp 

pili do walki .For.Giętki pierwszy wyskoczył na powierzchnię i wezwał 

całs załogę *0 walki-.'"artownik po wyrzuceniu ostatniego granątu wyrzu 

cił dwie dymne świece,w lesie pow taje chmura gęsrego d^mu,która dzię 

ki podmuchowi wiatru przenosi na pozycje wroga .Niemcy strzelali na ćle 

po w Ciemnościach dymu kule mogły trafić tylko przypadkowo." tym cia#4 

sie wszyscy partyzanci zdołali wyj^ć na powierzchnię zahie.rajpc ze so

bą zapasy amunicji i radiostacje.Cały oddział podzielono na -%ie grupy 

jedna z nich podezołgała się v pobliże pozycji wroga pod osłom dvmn: 

i zdobyła 1 karabin maszynowy ,Zdo byty karabin maszynowy obrócono na 

Niemców i serjami siekano do hitlerowców,którzy w porłochu wycofali 

ślę .Niemcy wezwali posiłki z Ostrowite Albert Forster kieruje całą ak

cja ."ier^sza grupa partyzancka silnym atakiem odrzuciła wroga,który ns 

: olu walki pozostawił zabitych i rannych.Zgodnie z rozkazem dowódca dr 

drugiej grup.y wycofuje swój oddział w kierunku do jeziora Ślepe y? dro

dze napotkał silny oddział p.f którego -wziął w krzyżowy ogieA rozbija- 
f •

jic oddział, zmusił ich do ucieczki i znowu na r>iejscu w; alk i zostawił 

zabitych i rannych.Mniejwięcej o godził ie 9 .?0  pierwsza grupa zdołała 

przebić się przez pierścieni okrąż en i a.'"'rug* grupa stawiała silny opór 

zgrupowaniu niemieckiemu,które zajęły pozycje od strony jeziora Ostro

wite , równocześnie . został zaatakowany wróg od strony jęzora r'lepe .Trzy- 

legający teren bagnisty był dla partyzantów dobre pozjrcjavobronna.Do

wódca drugiej grupy postanowił wycofać się w tym samym kierunku jak 

tago dokonała pierwsza grupa.' drodze odwrotu stoczyli zacięte "'alki 

z oddziałem r.r. które rozbili i otworzyli sobie bramę wyjćciowf ,0  godż 

ló.CO-tej udaje się drugiej grupie wydostać się z okrążenia.

"ciągnięte nowe nosiłki Niewey ki'ruj a w pobli*e. bunkru łiessŚ#£a tam

przebywają jeszcze partyzanci .Ze wszystkich stron n»d«jp etrzały ,r>* =r

^cie.i V’okół bunkru zacienia s$ę,jak z^u "'żyli,^ krz ku có* ri? po257



rusza v to riejsce bez przerwy strz-?laii a?, w ko xu zorientowali się, 

że nami do siebie strzelaj?, i nawzajem sio zabijaj i-..

■Partyzanci zniknęli bez ćladu i na polu walki pozostawili*

Zabitych Niemców i rannych około 40 . Straty własne 6 rannych.

Po stoczonej walce grupa por * J£na. Jg letkiego przeniosła się lasu 

Smolnik koło Czarnej ody .Godziny Jeżdżowskich .udzieliła - wszechstron

nej pomocy.J.ózef Jażdżewski przez gestapo został aresztowany i w Ida- 

isku za-.ordowany.

'^iałalno^c r-rup ludowego ojska Polskiego i 'rmii radzieckiej wpłynę 

ła zdecydowanie na wzmożenie całego oporu na Pomorzu,oraz nadała **u 

w zrastaj?.co j d- .niki w-alki prz ciu hitlerowski emu najeżcy. 'tosunek 

ludności jek i podziemia partyzanckiego na całym’ "'on»orzu był dla de

santów zółnierzy jak najbardziej pozytywny.Spadochroniarzom .radzeckin 

i eolskim czy zbiegjpi: z n i e o l i  1 itl ró"ekiej Sółnierzom -nii 'adtf 

dsieckiej użyczały przez cały czas pełnego roparcja 1 ,pomocy rryfowej 

jak również akowcy.'-spólnle organizowali wywiad,wspólnie zbierali wi« 

domości' o ruchach i siłaęł wroga,dziali] i się ż-^wno^cif i uzbrojeni eo 

*' spólnie staczali walki z przeważającym liczebnie nieprzyjacielem 

i wspólny nieli cel i t Tm celem-było zniszczyć wroga jakim był >i tle 

rvzr-i i ,;j ;o banda zbrodniarzy,mord rców.Po też wkraczaj ;tęo wojska 

Vrmii Radzieckiej na ziemi pomorskiej były przez part -zantów i pr7 z 

ludność jako* eswobodzicieli serdecznie i entuzjazmem witana.
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Likwidacja zastępcy szefa gestapa w Tczewie S3«$teia*r*
« 8 8 S S .S 5 S S a 5 S 8 3 8 S S S r8 tS 3 S S S S S £ ;S S S S S S S S S 8 8 S B 3 S r8 S '3 S S S S S S 8

na szosie Swarożyn - Zduny ■ owiat taror-ard* w lipcu 1942 r-
3 3 3 3 8 C S3 8 S 8 SSCSC S S 3 8 S 3  3 8 S 3 8 8 e S 8 r  SS33 SS Sf 38 SS 35 5S> S3SBSSBCS STsS 8C SS8S Z88SS3S8M

' maju 1942 r # nad brzegami wisły zebrali się : Stefan Kwaśniewski ps . 

'Orzeł” Komendant Kom#ndy ~ iasta Tczew " O .”QP” . ilhelm Gajewski ps , 

,,T5iut*‘Diorun,ł zastępca powiatowej komendy T .O .’*r . ‘W *  powiatu. tczewfliJc*

skiego.Inż.Kazimierz Andrzejewski i Władysław Pawłowicz ps .••Bocian”

dowódca oddziału partyzanckiego.1^ tym spotkaniu miedzy innymi sprawa

mi została załatwiona sprawa wydania wyroku likwidacji zastęncy szefa
/ ' ' ; . - - . •

gestapa tczewskiego Steinera,który był dla ^olakór okropny, gnębicie* 

lem i prowadził akcje wywiadowczy przeciwko folkom podejrzanym o przy 

należność do ruchu oporu.fia tym spotkaniu ustal ono ,ź>e, wykonawcę do 

tej operacji powołano' ' ładys ław a paw łowicza, który dobierze sobie lu£w: 

dzi że swojego oddziału .stronę organizacyjną i ubzpieczenię pokieru

je. ‘/Kwaśniewski *Gajewski i inż .Andrzejewski .I$y ta ekc ja się udała trze 

ba odczekać odpowiedniego dnia gdy w Tczewie nie będzie samego szefa 

gestapa,Rdy bądzie on na jakiejś delepacji a w ~czewie bedzie Steiner 

sam zastępował szefa.' lipcu 194-2 szef gestapa został wezwany na od

prawę do Berlina i pobrał delegację na trzy dni.Teraz rozpoczęło się 

przygotowanie do zaplanowanej akcji .Liejsce na wykonanie tej akcji 

ustalono pod Zdunami.Ea miejsce pod Zdunami stawili się Władysław 

Paw łowić z, paw el ielke ps . ilk” ,- tanisław izudziel ns. .asica^^n-  

ryk Lecebergżr ps. '  trzała*’ ,Józef 'amilski p s .” "yś” jako wykonawcy. 

Stefan Kwaśniewski,.ilhelm Gajewski,Kazimierz Andrzejewski j'ako orra 

nizatorzy i ubez leczenie .Ajodrzejewski władał biegle językiem niemie

ckim wszedł na słup linii telefonicznej miał swój aparat i podłączył 

się w ki runku do Pczewa w centrali uzyskał połączenie z ^teinerem 

\ndrzejewski podał się jako zafetepca szefa gestapa z Starogardu i pro

sił by nteiner zaraz przyjechał do Starogardu do gestapa,gdyż s tam
' - / ' ■ _

aresztowani Polacy z Tczewa podejrzani o przynalazność do rucHi opo- 

ru*Stejnr dał zapewnienie,że zaraz^ bierze samochód i przyjadzie tam

Tinię telefoniczny .lecząca Tc.zew-et arorrard została przeći eta..^zie

był pochmurny i od u do czasu przepadywał lekki deszczyk.^a pier

wszej pdk c ji był */aśniew3ki,który za pomocą lotnetki obserwował259



nadjeżdżające samochody by mógł dąc znać ^ndrzejewRkiemi,]ftóry stał 

na szosie w ubraniu-gestapa i mi ił zatrzymać cteinera samochód .'szyst 

ko przebiegało zgodnie z zaplanowanym planem .^o nadjechaniu samochodu 

f-teinera Andrzejewski go zatrzymał i z samochodu pierwszy wyszedł
'

^teiner na znak Andrzejewskiego partyzanci oddali strzały i "teiner 

upadł przy samochodzie,nastnoił^ walka jego kierowcy i padły strzały

z drugiego samochodu, rozpętał^ się walka .1:ad jechał jeszcze motocykli**
\ _  ̂ _

sta też jako ubezpieczenie,lanizmij&Elian było ich dwóch,jeden został rani 

ny a drugi 1 ?kko rannv zdołał uciec motocyklem.Partyzahci mieli dobre 

stanowiska byli ukryci w zagłębieniach i za drzewami,gdy TTi«mcy prze

stali strzelać,bo byli zabici i  częźko ranni wówczas partyzanci rozt>o 

częli się wycofywać do pobliskiego gęstego zaiasienia,ta® nastąpiło 

posypanie śladów tabakf i okużajic lasem- Swarożyn wzdłuż torów koleje 

wych uczestnicy przeprawili się do Tczewa.Ua miejsce wynadku przyjeche 

łe żandairooria i wojsko,pościg poszedł w kierunku do Starogardu,^en 

co na motocyklu zaalarmował złożył meldunek, że widział na szos*ie sto

jącego gestapowca i zamiast partyzantów ścigać była rozróba wćród ge

stapo.noiacy tymczasem spokojnie spali i odpoczywali w domu i w bunk

rach .rćród niemców było 5-ciu zabitych i jeden ranny.Partyzanci nie 

poniaćli żadnych strat,

v dniu 1 .sierpnia 1942 gestapo aresztowało Stanisława Dziudziela, 

'Cami.tSkic^o Józef a, Jana Lajera.Później został aresztowany Tecenberger

■noni o tortur jakie przechodzili w gestapo w Gdańsku nikt do nieczego 

się nie przyznał. <■: v

^óch gestapowców w trumnach przewieziono do Reichu w strony rodzinne

H Tru 'towi teinerowi urzpdzili uroczysty pogrzeb, 'rumnę z zwłokami
I - •

niepli gestapowcy ul .Gdańska a przy koucu jej stały samochody' z Gda - 

ska i tam zawiezionyigdze odbył się uroczysty pogrzeb z udziałem przeć

jeden 

j ede'n • »

t • przewieziony w trumnie do Bydgoszczy.

, ,  , ,  do ^rus ‘schodnich

stawicieli władz,gestapa i wojska.’.śród Niemców w Tczewie rozeszła r-if
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Oddziały partyzanckie w lasach tępskioh pew. 7ejherowo
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Na pograniczu powiatu lęborskiego i wejherowskiego w okolicy '̂ ę-ocza 

przeciągają się lasy.Granicą przed wojną staniwiła rzeka przepływają 

ca przez 1 sy na której stał młyn b?dpcy własności?; Niemca o nazwiski 

Krewt.Gospodarzy polacy z okolicznych wiosek do niego wozili zboże dc 

przemiału, "dyż od niego wychodziła bardzo dobra mąka.Dla partyzantów 

lasy te były bardzo korzystne, jak były obławy w powiecie wejherowskiir 

to p r z e p r a w ia l i  się na teren powiatu lęborskiego i na nctowS* odwrót, 

łynarz Niemiec Krewt wyraził zgodę na udzielanio partyzantom pomocy 

zabudowaniach w szopie na uboczu postawił - 1 c do wypieku Chleba,
'

hospodarze Polacy do tego młyna przywozili zboże na przemiał iczęść 

•pozostawiali dla partyzantów.Partyzanci pomagali młynarzowi w przeno 

szeniu worków a żona młynarza podejmowała się wypieku chleba dla parł 

tyzantów . 'o był najlepszy punkt zaopatrzenia v/e wszystkie artykuły 

rotrzebna partyzantóru,który do ko uca-wojny nie został niemcom zdradzt 

ny • 1944 r oddział gestapa v ilości około 50 osób,zaatakował bunkier 

partyzancki w którym znajdowali się * illi  oltor i Tortas .Partyzaci 

zostali zaskoczeni i nie zdołali oouścif bunkra.partyzanci mieli dob

re -stanowisko, przy wejściu do bui kra wystawili na powierzchnię I-km 

olter na wszystkie strony siekał a Kortas z bunkru wynosił taśmy z

nabojami i ręczne granaty.Jak niemcy sie zbliżyli do bunkra to Kortas
f •

pod nogi rzucał im granaty.Niemcy widz c że partyzanci dobrze się bro 

nie częściowo wycofali się i napotkali się na druga grupę partyzantów 

w której byli.Antoni Kort as ̂ Antoni ochs, tefan Bobkowski,Stefan 7it- 

brót,Leon Krauze^Paweł Laskowski,Jan oli ski oraz pięciu innych r^z^i 

12 osób.Ta grupa nic nie wiedząc o walce -illi olterze rozpoczęła
L t \ "  ‘ , .

walkę a zarazem wycofywała się w kierunku do lasu w Barłominłe .Niem

cy wezwali posiłki z lęborka a po nadejściu z wielkp siłe zaatakowali 

bunkier Willi Woltera,walka ta trwała około dwóch godzin,obstawiii 

też bunkier nr 2 liczyli że tani w środku sp jeszcze partyzarci . trak 

cie walki Kortas został zabity i pozostał tylko sam 'olter,który zo-

fc \ czężko r^nny, zabrakło mu amunicji,opuścił stanowisko udając się261
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wnętrza bunkra po amunicję,Memcy ten moment wykorzystali podskoczyli 

do otworu i do wnętrza wrzucili wiązankę granat6v ,które rozerwała bun 

kier i rozszarpały Woltera.Hitlerowcy ściągnęli żonę oltera,która 

miała ro zp o znać  zwłoki swojego męża. ctr^ty własne zabitych 2-óch 

illi olter i Jan Kortas . Straty wroga byli zabici i ranni lecz niem 

cy okryli to tajemnicą.

Likwidacja Szpicla niemieckiego w lasach tępskich w 1944 r-

Liczne napady i rozbrojenia Kiemców na terenie powiatu lęborskiego i

wejherowaskiego zaniepokoiły Policję i Gestapo w Gdańsku .Niemcy stara
¥

li się różnymi sposobami penetrować lasy tepskie.^dy była obława i 

przeczesywanie lasów tępskich powiatu wejherowaskiego to partyzanci 

przeszli w lasy przygraniczne w lasy lęborskie.Gestapo postanowiło wy 

słać swojego szpicla,którego wyposażyli w papiery angielskie,czekola

dy,cukierki i papier i notesy były pisane po angielsku i posiadał ra-
s

dióstację nadawczo odbibrczą«Szpicel ten rozrzucił te angielskie pa

pierki z cukierkami sam ukrył się za krzakiem a gdy któż podniesie i 

będzie zbierał je to miał podejść do tej osoby i powiedzie:', że jest 

spadochroniarzem angielskim i chce nawiązać kontakt"z partyzantami. 

Tego rzekomego anglika władaj?cy językiem niemieckim,angielskim i poi 

skim w lesie spotkali partyzanci a wśród nich byli Paweł Laskowski i 

Jan Koliński .Anglika zaprowadzili do bunkra i natychmiast wysłali g;@ń 

ca do komendy naczelnej podając jego rzekome 'nazwisko i vr jakim dniu 

został zrzucony z samolotu„Do czasu załatwienia sprawy w komendzie 

naczelnej rozbrojono go i odebrano stację nadawczo-odbiorcze.7© był 

poszs-tek stycznia 19>44r z komendy naczelnej przyjechał "Batory i jeszc 

cze jedenSrzez dwa dni trwały rozmowy,rzekomy anglik węszył, że party

zanci nie sf tacy naiwni jak sobie myśleli gestapowcy.Batory zażądał 

by ten anglik nawiązał kontakt z anglią,wziął jedn? słuchawkę i razem 

słucha jego rozmowy zamiast po angielsku mówi po niemiecku i.określa
I .

p o zy c je  w której się znajduje,! otrzymuje instrukcję-by za wszelka

cenę dotarł do komendy naczelnej i dopiero z tamtad by się wydost.ał
• \

Rzekomy anglik po tej rozmowie chciał zaraz wrjść na powierzchnię,264
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lecz już nu nie pozwolono .Dokonano gruntownej rewizji w klanie od ma

rynarki miał znaczek ze znakami NSDVT i nr.-od padhą stwierdzono śla-
'i

dy pobieranej krwi a więc przyciśnięty do muru załamał się i przyznał 

te Niemcy go posłali celem nawiązania kontaktu z komenda naczelną i 

podanie gestapo miejsce i siedzibę gdzie urzędujt; .Sprawę przekazano d< 

do indu Gryfa -omorskiego który wydał wyrok kary śmierci przez rozstwR 

strzelenieJ^yrok został wyk nany przez osoby z plutonu egzekucyjnego* 

Według rei.Pawła Laskowskiego i Jana Bobińskiego.

” dniu 4 marca 194* r o godz.23.5° Jan Kahka,Stanisław Kurkowsk: 

Józef Nowicki, Otto Beker,Teodor Piask,Stefan Kanka,Łaga Klemens 

na szosie pod robłociem rozbroili SS.komndanta Policji ze Strzeocza.

" 1945 r na drodze z wsi Szkarłaty do Przodkowa partyzanci 

Dambek Józef ps ."Jur" .Paweł Hebel ps .Szybki-Zagłoba,J .Drewa ps ."Gryf* 

Paczoszka ps .'•Sosna” dokonali rozbrojenia i rozebrania z munduru 

SS i w koszuli i kaiasonach pojechał furmanka do domu .Polakożerca zo- 

stał por*z dnie steroryzow any .

• ” 1942 i 1945 na terenie powiatu wejherowskiego i lęborskiego 

dowódca piątki szturmowej Stanisław Kurkowski ps .”T'ruk” z Janem Kankfc 

z Zemblewa dokonali kilkanaście akcji rozbrojeń Niemców , Baltendojćzó?

i niemieckich żółnierzy którzy przyjechali na urlop z bronie a wracał: 

z urlopu bez broni.Niemcy poczuli się w sytuacji niebezpiecznej,ledwo 

nastał wieczór zamykali się w mieszkaniach i w nocnej porze nie wyeho 

dzili nawet na podwórze swojego gospodarstwa .Partyzanci wzdęli pię na 

inny sposób ich zaskoczeni a .K ag dy Niemiec miał kogo* j>rzv wo;is’-u z ro 

dżiny lub pokrewieństwa .partyzainei przebierali się za żółnierzy nie- v 

mieckich podchodzili do Niemca w porze wieczorowej,zapukali do okna 

mówiąc że wasz syn x wrócił z wojska na urlop .Vatka lub ojczec drzwi 

otwieraj^ i rzekomy syn rzuca się w objęcia matki lub ojca nibv przy- 

witanie »ast -»-iło a reszta partyzantów obsteoowała nieme a i dokonując 

rewizji za bronią,Dla tak powstałej sytuacji Niemcy sprowadzili na 

teren Pomorza całe dywizje SS własowców,którzy w 1944 r penetrowali

w dzie i w nocy wszystkie'' iroęi i skasowania. 265
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Na terenie Reda - Pieleszewo pow.Weijherowo

por.(s„org) sierż „rez „Kamiński z Wejherowa w Pieleszewie w zabudowa

niach Józefa Szlaza ustawił sobie bazę i punkt wyjściowy do wszystM** 

kich swoich akcji .Komendantem gminy Rada - Pieleezewo był Klemens

Miotk ps , MLaska<-Młot"zastępcą jego był Józef Szlaz ps^Pług" .Grupa par

tyzancka w Pieleszewie wynosiła 1& osób do której między nimi należeł 

Lider leśniczy z Gniewcwa,Kąkoł,Klinkosz,Grzenkowicz, Józef Szlaza,

Klemens Miotk „Od zabudowań Szlaza do lasu odlagłość wynosiła zaledwie 

około 120 metrów .Pomiędzy lasem a zabudowaniami przebiegała linia ko- 

lejowa z Wejherowa., Z drugiej strony zabudowania o jakież 60

metrów od zabudowa.! przebiegała szosa łącząca również Redę i Wejhero

wo „Kamiński z Klemensem Miotkiem w pobliskim lesie postawili 2 bunkry 

jeden na składowanie zapasów zdobytej broni a drugi na potrzeby załóg 

partyzanckich.Kamiński w tym lesie ale w pobliżu Wejherowa -Dostawi* 

ze swoja grupa jeszcze dwa bunkry partyzanckie„Por„Kamiński organizowi 

wał wypady na zdobycz broni w pociągach z transportów wojskowych,któ

re jechały na front wschodni.Zdobytą broń wyrzucano właśnie na odcinki 

nad zabudowaniami Szlaza, zaś druga grupa przechodząc wzdłuż torów -/mnb 

zbierała tą broń i odnosiła ją do Dunkru magazynu broni„Kamiński ze
V

swoją grupg przeważnie wracał z Redy i sprawdzał ezy wszystka broń zo 

stała odnaleziona na torach kolejowych.W/g relacji Klemensa Miotka to 

on brał udział w 1942 i początek 1943 r 6 razy przy takich akcjach 

i ogólna zdobycz wynosiła 2 szt kbk. 16 szt automatów M .P i# 28 szt 

krótkiej broni„Iszt lkm9 20 szt „ręcznych granatów.3 szt.pasy skórzannc 

3 szt lornetki„ 8 par butów filcowych i 8 skrzynek z amunicją po 10 kf

Następna akcja Niemcy zamiast bynzyny wozili na front wodę

Przejeżdżające transporty samochodowe z benzyną na front wschodni 

późnym wieczorem wjeżdżali na podwórze i wokół zabudowań Szlaza tam 

poustawiali samochody a do pokoju zachodzili by kobiety zrobiły im' 

ciefłej kawy Itib mleka,chcieli sobie odpocząć i trochę przespać,by 

nad ranem wyruszyć w dalszą drogę„Kamiński z Szlazem i Miotkiem zorga* 

nizowali bimbru na rozgrzewkę przecież to nie będzie za darmo.266
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Szlaza posiadał blisko 20 beczek blaszanych 200 litrowych w dobrym 

stanie,posiadał pompę wodną z hydroforem tak,że nie było żadnego kło

potu z nałełnianiem beczek wodąWartownika Szlaza poprosił do pokoju 

na poczęstunek bimbrem t#m Niemcy zaczęli śpiewać i wykrzykiwać a n& 

podwórzu partyzanci Kamiński z Klemensem' Miotkiem i kilkoma partyzan

tami zaczęli wykonywać akcję sabotażową „Z wozów zrzucali na gumowe 

opony beczki z benzyną a na ich miejsee -'poustawiali beczki -próże do

których nalewali za~ pomocą węża wodę .Takich akcji dokonali kilka razy
\ . ’ "

a sumie., ogólnej 12 beczek z benzyną zostało zmagazynowane w lesie.

To było wiosną 1943 r i w 'okresie letnim 1943 r ,

Pobdbbł zakończeniu wojny 5 beczek' z benzyną przekazano do władz U ,B w 

Wejherowie,

Podczas kolumny transportowej zboża z Nawicza do piek

*
karni polowęj Klemens Mjjotk i Alojzy Miotk w lesie tempskim stoczyli

walkę z niedobitkami^hitlerowskimi,W walce tej został zabity zastępca

komendanta policji ze Strzepcza SS-aman a pozostali trzej poddali się 

zostali odstawieni do posterunku M„0# w Strzepczu.

Po zakończonej akcji transportu zboża Klemens Miotk wstąpił w szeregi 

Milicji Obywatelskiej w Strzepczu a następnie został przeniesiony do 

wsi Łęczyce pow.Lębork.

Na posterunku Mo0, w Łęczycach przekazuje też zapas posiadanej broni

■ ; ' O d p i s  , .

PostprunekM s0 , Łęczyca dnia 4 ***1945 r ,

w Łęczycy _

zaświadcza się że Miotk-Klemens oddał 10,szt .karabinów k^b^k,

i jeden pistolet nr ,4622 z T*0«W* Gryfa Pomorskiego,

w Poster „M^O# w Łęczycy

. - - Komendant Posterunku

C*0 J«Przewicz, ’

' .pieczątka -Posterunek Milicji Bbywatelskiej 

w Łęczycach
'' * ' 4.

Natomiast Alojzy- Miotk zgłosił się do wojska ,gdzie zdobył
*9 Tfe m

podpułkownika w^pe

IKjSillWił-,
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Taj aktywniejsi działacze Gryfa ""omorskiepo
• 0 BttaBas ~ss as ss was srr^zi^nsass-srsssssssrs^rr. srxs=r«

1 J ó z e f  Dambek ps.Lech,Kil,Falski,Adam,
- " ' * '

2 Augustyn estphal r>Q."cho-Piotr <,'orski” z ’<9jh ?rova

3 Jan Szalewski ps .'Tobół"

4 ~aweł Pebel psagłoba- Szybki" z Częstkowa

5 rarian Jankowski ps .*'3zarak”

6 Józssf ' rouSki ps ."L is” z Kam'ennej Góry 

7 . *rtur Pillar z rtarogardu. ; •

3 \lfrod Toeper ps .''Lew” z Kołeczkowa

o 3 ec z ep an, 3 to fan Kwaśniewski ps."Orzeł" z Tczowa

10 Jilli Gajewski ps."Niut-Tiorun" z Tczewa

11 Teodor "łask z ^obłocia ,

1° Pupo Czarnowski z . iraełiowa
v . ...

^  1^ m-̂ c. epjner z Gdyni

14 rładysław Pawłowicz z.Tczewa

15 ' Władysław Ostrownki

16 Juljusz oszałka

17 Jńz^f 3r

13 '"tarisła*!

wa ps ."Gryf" z ■' < jherowa.

azu ki,*wicz nr:.'" "loczny" T^bor’: '

.19 Gertruda "'•uzdrowska ps ."Świeca” z ojherowa

20 Bsmard "icbałko' ps."  Batory" *

21 Jan Kwidzi Łski. ^amionnica Królewska pow 'Kartuzy

22 3tani sław Karkowski ps ."Kruk" Chwaszczyno

23 Teon Formuła ps .T,T)aca?* camborza pow .Słupsk

24 "ładysław żuta p s . ’Jele V* z 5jherowa

25 Btefan -'ościpaa ps."Skarga” z | jherowa. . . ^

26 ładysław '^szałka ps . ”Tew" w T eborku

27 Rudolf 3iprus ps .”Zbyszko" w Gniewie

'ol̂ fior w cziasie okupacji i stykałem

się z pracami n« rzecz ruchu oporu' i diatogó ceri?-ich wkład pracy 

jaki włożyli w działalność przeciwko łitleryz;owi,przeciwko okunantc

m ~ .. pi a  yjt l A  -.
JL'
&-
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Obsada personalna powiatowej komendy powiatu Wejherowo i komendj 

miasta '"ejherowo Tajnej Organizacji Wojskowej "Grvf Pomorski'*

Na początku 1940 r na terenie Wejherowa była organizacja "Dysab" 

i Polska Żyje .W 1940 następuje też połączenie tych grup i 7/łaczenie 

ich do Gryfa Kaszubskiego .Od lipca 1941 r pod nazwą Gryf Pomorski zo* 

staja utworzone komendy.

Kornendantami komendy_powi ątowe j _ by1i :

por.(s .org)plut .podchor.rez .Hudolf Bigus ps ."Zbyszko" od 1941 do 

jesieni 1943 r .

Marian Jankowski ps."Zając" p.o.od jesieni 194$ do maja 1944 r . 

Władysław Szuta ps ."JeleńS od czerwca 1944 do marca 1945 r ,

_Zastępcy_

Bernard Michałko ps ."Batory" od 1941 do 10 lutego 194-4 r . 

Kierownik_biura_komąndy_gowiatowe j

Karol Czerwionka ps ."Zegar" od 1943 do 1 czerwca 1Q44

Kie równik w ;yw i adu _ i _ko nt r -wyv- i adu
— - w.

ppor.(s .org) chor .rez .Paweł hebel od 1042 do ^ »łewy. 194 'i pr- 

Jan Karika ps ."Młot" od 1942 do połowy 1944 r .

Kierownik_pow_.wyflż_.informacYknego_ i propagandy

por.(s .org)Ludwik ” iotk ps."Pióro",-talówka" 0d 1 .grudnia 1943 

do 21 .marca 1945 r .

z-ca \lojzy Miotk ps."Alfred" od czerwca 1944 do 21 marca 1945 r .

Służba_łąc znofęi _£Owiątowej_

Klemens Pionk od 1942 do lutego 1944.

Alojzy Miotk ps."Alfred" od marca 1944 do marca 1945.

Władysław Szuta ps ."Jeleń" od 1942 do końca 1944 r .

§.£użba_są^tąrna

Stanisław Kurkowski ps ."Kruk" od 1942 do lutego 1944 r- 

Sławińska-Rławska 1943 i 1944 r .

Kięrownik_ogięki_sgołeęznąj

Józef Wroński ps ."Lis" od 1941 do marca 1945 r .

Komendanci Komendy Piasta Wejherowo
»  «  ss ss ss =  ss r? s: =  =  =: =s s= =5 s s s r s s r s s

Franciszek szonk od 1941 do 4 maj 1943 r .

Jan Rompski ps."Gryf" od maja 194$ do lutego 1944 

Paweł ' ojewoda od marca 1944 do marca 1945 r . 269



Zastępcy komendy miasta ''iręherowo

Jan Rompski ps ."Gryf" od 194-1 do maja 1943 
•dmund Szuta ps/'Sokrates” od 194-2 do 4 mttj 1944 

Alfons Tessar ps ."Zen" od 1042 do 194-3

Leon Stefanowski ps."Zdrój" od maja 1943 do lutego 1944 r- 

l<sę£&i£zka_pomi2dz2_k2S6?<3.5_'£Q.'iiL5towg_ą_kom2ndg_nąęzelną 

Gertruda T\izdrowska ps."Świeca" od 1941 do połowy 1944 r . 

Miasto Wejherowo podzielono na 4 Rejony

Dowódcą I-go rejonu był Leon Stefanowski ps ."Zdrój1*

»» H ” *» • 1
»» m  »» t •

»» iv fł „

, ,  Jan Birna 

, ,  J an Radke

,,  por .rez Stefan Fo^cipan ps ."Skarga"
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Obsada personalna Komendy Powiatowej i Miasta Tczewa
assssssssassssssssssssssssssssssssssrssssssssssasssr

Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Kaszubski i następnie Gryf Pomor

ski •

Początek ruchu oporu na terenie Tczewa nastąpiło w drugiej połowie 

1940 r.Do Tszewa przybył z Gdyni Cylkowski,który znając dobrze Klawi] 

kowskiego i Herolda jesienią 1940 wstąpili do Tajnej Organizacji W©* 

jskowej "8ryf Kaszubski".®a początku 1941 do Gryfa wstępuje Stefan 

Kwaśniewski,jesienią 1941 Cylkowski do Gryfa zwerbował Frankowskieg. 

Od lipca organizację zmieniono na Gryf Pomorski to był 1941 rok, 

Komendantami Komend2_Powiatow3j_na_powiąt_Tczew_byli • 

ppor .(s.org^sierż.podchorąży rez .Józef Kiawikowski ps."Tur" 

od lipca 1941 do maja 1943 r

Ppor,rez.Marian Herold ps ."Szcupak" od maja 1943 do lutego 1944 r .  

St.sierż.2  Baonu Strzelców w Tczewie Bolesław Teszczyńsii ps."Fost" 

od marca 1944 r .  do 21 marca 1945 r ,

&asfcępca £OW.komendanta

Wilhelm Gajewski ps ."Niut-Piorun" od lipca 1941 do listopada 1943 r .

Kięrownikiem_biurą_komendy_2gwiatoweJ

,rilhelm Gajewski ps."Niut-Piorun" od marca 1942 do listopada 1^43 r- 

Kmiecik od stycznia 1944 do marca 1945 r .

_Kięrownik_wydziału_łącznośęi_

'dmunt Misiek ps ."Szukacz" od 1942 do połowy 1^44 r .

i® £2’* ni^_w£w±a.dAz_
sierż .podchor ,rez .Alfons Kotkowiak ps ."Stella** (s.org)ppor.

W tej komórce pracowali;

ppor .Feliks Kiełpi iSki,Jan Prabucki,Brunon Gajewski,Jan Wolik, Bole

sław Leszczyński, 'dmund Misiek,

KieTOwr^k_20wJwjdżAinformacji_i_£ro2^gąndj

kałral Alojzy Gnernik ps."Żmija" od 1943 do 1 9 .kwietnia 1944r 

Brunon Gajewski od czerwca 1944 do 21 marca 1945 r .

Kierpyrnik pow fwydż .opieki społecznej .

ppor .Feliks Kiełpinski

Komendanci Komendy Miasta Tcaew

ppor.(s.org) sierż.2 Baobu Strzelców w Tczewie Szczepan Kwaśniewski 

ps,"Orzeł" od lipca 1941 do grudnia 1943 .

sierżant (s.org) plut.Andrzej Frankowski ps."Bolesław" od grudnia

1943 do lutego 1944.
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Andrzejewski ps ."Burza” od marca 1944 do marca 194-5 r .

Zastępcy komendanta komendy„miasta

sierż .(s .org)plut .Andrzej Frankowski ps."Bolesław" od 1941 do 

początek grudnia 194-3.

st .sierż .Bolesław Leszczyński od 1942 do marca 1944 r .

Tczew miasto zostało podzielone na 3 rejony
rssssssssssssssssssssssssrssssszsssrssssssss

Komendantem I-go rejonu był kolejarz Władysław Pawłowicz i do tej gr 

py należeli zastępca paweł Mielke,Józef Kamiński,Henryk Lecenberger,

' ładysław Słomi.iSki,rtanisław Dziudziel,Józef Wierzba,Hubert Donarsk 

i Jan Makowski.

Komendantem II-giego rejonu był st.sierż.2-ciego Baonu Strzelców w 

Tczevrie Bolesław Leszczyński p s .”?Iost” i do jego grupy należeli! 

Staniała* Trykoszko,Franciszek Cejer,Jan Drewa,Bernard wietrzykowsk 

i Bernard Tor>olewski*

Komendantem III  -go rejonu był Kmiecik i do tej grupy należeli! 

\ndrzej Frankowski,Stefan Drejski,Alfons Maj oraz 20-sto osobowa 

grupa młodzieżowa.

^ejon lektrowni tczewskiej podlegał bespo^rednio komendantowi miast 

i tam był dowódcą Ctaernik Józef ps .JlPantera"
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P A M I Ę T N I K  W S P O M N I E N
sasssssssssss ss rs  ssszssssssssss s sz ss sr sr scsr ssa sss =

Ob,  Ludwika Miotk zamieszkałego w Tczewie 

wojew .Gdańsk.

Opraefwany na podstawie notatek z czasów II-giej wojny 

światowej, obejmujący czasokres od czynnej służby wojskowej 

1934 do 19^5 r ze szczególnym nasileniem w okresie okupacji 

hitlerowskiej *

Występujący p©d pseudonimem konsp.porucznik „ Pióro 11 

Moje w»J>omnienia w niniejazym Pamiętniku przedstawiają akcje 

których byłem organizatorem,lub uczestnikiem,©raz udział w 

innych wydarzeniach okresu okupacji hitlwrowskiej .

Ludwik Miotk
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Wspomnienia z miniony lat a szczególnie z okresu

I I  - giej Wojny światowej «

urodzony 10 .sierpnia 1912 r« w Lewinku pow.Wejherowo pochodzenia 

chłopskiego.Ojczec posiadał 17 ha ziemi w tym kilka hektarów nieużyt

ków „W dniu 24„marca 1934 rozpocząłem czynną służbę wojskową,którą 

odbyłem w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynił.We wrześniu 

1955 r.zostałem przeniesiony do rezerwy w stopniu kaprala0 

Przez jeden rok czasu zatrzymałem się w Krakowie,gdzie odbyłem prakty 
%

kę w zakresie speojalnośei produkcji Wód Mineralnych #W końcu 1936 r„ 

przeniosłem się do Jastarni na półwysep helski.W latach 1937 - 1939 

w okresie letnim prowadziłem małą wytwórnię wód mineralnych w Jastar

ni zaopatrująo miejscowe sklepy,restauracje i sprzedaż na plaży „W min 

okresie jesienno zimowym,prowadziłem remonty i koserwacje domów wcza

sowych na terenie Jastarni i Juraty„Dla chcącego nie było nic trudne- 

go- bowiem prace wykonywałem solidnie i dobrze,dlatego miałem pracy 

że wszystkich nie mogłem przyjmować„

Od 1938 r wstąpiłem do Koła związku Zachodniego i zostałem przydziel©* 

ny do Cywilnej Sekcji Obrony Przeciwlotniczej na terenie Jastarni* 

Koło Związku zachodniego miało swoją siedzibę na Helu*

W dniu 15 czerwca 1939r .zostałem powołany do Obrony Narodowej w Jasta 

r n i  .Wojna zastała mnie w Jastarni .W Obronie Narodowej prowadziłem bu

dowę schronów dla miejscowej ludności,w których podczas nai©tów lud

n o ś ć  się chroniła.Po Zabraniu Gdyni przez Niemców na półwyspie helskii 

od strony Władysławowa nastąpiło zamknięcie całego półwyspu .Miesiąc 

wrzesień był ciepły a nawet upalny „Wojsko i ludność odczuwało braki 

napojów chłodzących .Dowództwo Wojsk Polskich przydzieliło mi do pomoc: 

drużynę.Otrzymałem przydział cukru,oraz butle gazowe,które zostały 

zarekwirowane w restauracjach i procfefecjaYbyła prowadzona w porze noc

nej dla potrzeb wojska,a w dzień dla potrzeb ludności.Wszystkie posia 

dane zapasy ekstraktów zostały całkowicie wyczerpane.Napoje były wyda 

wane bezpłatnie - były tylko wolne datki„
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Czężkie były chwile,bowiem na nizkia pułapie nieprzyjacielskie samol© 

ty latały siejąc z broni maszynowej śmiercionośne pociski,oraz zrzuca 

l i  granaty .Pamiętam jak z Gdyni zbliżał się do portu Jastarnia p©lski< 

statki a wśród nich był statek Gdynia .Niemcy nie tyłko,że zbombardewa 

li  te statki,które stanęły w płomieniach ale samoloty ^niemiecki zniża 

ły się nad samą wodę i siekali z brani pokładowe/ pływających maryna

rzy .Z brzegu wyjechaliśmy kutrami i łódkami by ratować rozbitków pol

skich marynarzyoPodczas tej akcji Niemcy również atakowali nasze kutr;

i łódki* Wyciągano z wody morskiej naszych marynarzy,którzy byli cał

kiem czarni,byli oblepieni olejasd i repą.Po wyciągnięciu marynarza 

z wody trzeba było natychmieat wytrzeć mu oozy i twarz m tym też celu 

wszyscy biorący udzfcł w ratowaniu porwali na strzępy swoje koszule a 

nawet kalesony,P© przywiezieniu marynarzy na ląd okazało się,że o wła« 

snych siłach nie mogli się poruszać bowiem ich ubrania były nasiąknię 

te smarami ^ ropą*Poukładano wszystkich na plaeu obok kina i po koleji 

zostali przez lekarzy i sanitarjuszy obmyci na twarzy i zostali pod 

opieką lekarską*
*

Pamiętam też jak pewnego dnia dowództwo marynarki wojennej .wyszło na 

dach pensjonatu europejskiego przy ul.Portowej i zauważyli/przez lor

netki na pełnym morzu czarne małe punkty a było ich około 30 -stu 

Widać było że z każdego punkcika w kierunku do nas następują błyski- 

momentalnie nastąpiła radość,to są angielskie okręty wojenne,które do 

nas sygnalizują jesteśmy uratowani.Po kilkanaście sekundach w pobliżu 

nas i w pobliżu portu Jastarnia poczęły spadać pociski,które zrobiły 

prawdziwe spustoszenie .Okazało się,że to były okręty wojenne niemiecki 

kie i zaczęliśmy jaknajszybciej uciekać z dachu kryjąc się w dołach 

gdzie pociski już spadły.W dniu 2 października nastąpiła potężna eks

plozja,myślałem,że trzęsienie ziemi nastąpił©.Jak się później okazał© 

półwysep pomiędzy Chałupami a Władysławowem był zaminowany i właśnie 

te miny wysadzono w powietrze,był to t§ż znak,że Hel skapitulował. 

Dalszy opór wojska Polskieg© okazał się bezcelowy,gdyż był brak żywno- 

*ć i.

atr 2*-
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Pierwszym punktem wkroczenia wojak hitlerowskich na półwysep helski 

była miejscowość Hel i zajmowanie całego półwyspu następowało począ

wszy od Helu„Wojsko Polskie porzucało broń i amunicję w lesie#Zorgani 

zowałem kilku rybaków i zaczęliśmy zakopywać broń do ziemi .W jednym m 

miejscu była beczka z wazeliną więc karabiny nasmarowaliśmy wazeliną

ułożone do worków i zakopywano, mnie to interesowało,by nie dać wrogo-
i

wi broni a pozatem miałem przakonanie,że może ona się przyda^Ąybacy 

byli więcej zainteresowani benzyną,która była w beczkach i też ją zak 

kopywali,by niedawać tego w ręce nieprzyjaeiei^Żółnierze tłukli broń 

aby tylko była niezdatna do użytku*

Pierwsze sygnały o aresztowaniach Polaków na Helu przedostały się 

przez mojego brata Bolesława,który już był za drutami kolczastymi i 

udało mu się wydostać,gdyż Niemcy na niego mielj. przygotowany wyrok
73 et<r_

śmierci .Przyjechał z Helu na rowerze do mnie)^os i a dane pieniądze dcł 

temu wachmanowi, który go wypuścił ,więc dałem mu ze swoich tak,że 

mógł wyjechać dalej na rowerze .Przedostał się do Pucka a z tamtąd wy

jechał dor ł<odzi.Obawiałem się,przynalężnoścj.rdo Związku Zachodniego. 

Kilku moich kolegów zebraliśmy się w podwórzu posesji mego brata Ka

zimierza .przebrani w robocze ubrania do ręki wzięliśmy kielnie,młot

ki i łopaty i zaczęliśmy łatać dziury w płocie,które pociski)1iszkodzi 

ły.Jak jakiż hitlerowiec wszedł na podwórze pytał się a co wy jeste

ście za jedni - na to odpowiadałem,że jesteśmy robotnikami i tylko ro 

botą się trudnimyr a Niemców się nie boicie- nie #bo my robociarze a 

na polityce się nie znami.Tak przetrwaliśmy przeszło tydzień czasu. 

Przez ten czas następowały łapanki na ulicach i w domach, a gdy się to 

uspokoiło w roboczych ubraniach z kielniami,młotkami i łopatami poje

chaliśmy pociągiem towarowym do Redy i tam rozeszliśmy się.Po przyby

ciu w rodzinne strony z wszystkich stron dochodziły wieści o areszto

waniach ^ rozstrzeliwaniach Polaków.Hitlerowcy przyczepili się^wszyst

kich tych którzy neleżeli do Związku Zachodniego,gdyż on był skierowa
liż*

ny przeciwko NiemconuZnałem dobrze le śniczego^któi^zaproponował mnie 

bym przystąpił do pracy w leśnictwie. 283
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Zgłosiłem się do pracy w leśnictwie gdze. jako robotnik leśny byłem 

bezpieczny .Pracę podjąłem 1 1939 r.W pracach leśnych

nigdy się nie przemęczałem ,tak się pracowało aby nie zmarznąć i się 

ruszać.Takich^jak ja było jtam więcej .W Nadleśnictwie sekretarzem by2

fc/któiPolak^który wykazywał nfs żeyzawsze byliśmy robotnikami leśnymi. 

Pewnego dnia przy pracy w lesie podczas śniadania przy rozpalonym 

ogniu było nas z kilka brygad kilkanaście osób.W dniu tym miałem do

bry humor więc zaśpiewałem o Hitlerze ale po niemiecku /  Nasz fuhrer 

Adolf Hitler jest jeden gówniarz/ ledwo to skończyłem z poza krzaków 

nadszedł nadleśniczy,który był prawdziwym hitlerowcem i należał do 

S #S« Zapytał się a kto to z was tak ładnie śpiewaj zdjął fuzję z ramie 

nia i trzymał w oburęj^ach gotowy do strzału .Widząc groźną sytuację 

wystąpiłem i powiedziałem,że to ja śpiewałem- wię^ kazał mi to sam© 

jeszcze teaz zaśpiewać , Zaśpiewałem używając następujących wyrazów/ 

Nasz fuhrer Adolf Hitler jest jeden dobry pan/ Nadleśniczy zapytał 

się wszystkich czy ten pierwszy raz to było tak samo i na to wszyscy 

odpowiedzieli że tak to było.Nadleśniczy zawiesił z powrotem dubeltón 

kę na ramię i do mnie powiedział - no ty masz czszęście bo ja to ina

czej zrozumiałem i byś już ojca ani matki więcej nie oglądał.

W miesiącu marcu 194-Or. wśród pracowników leśnych pracował Leon Por

mela ,który zaproponawał mnie wstąpienie do organizacji podziemnej* 

Podał mi cel tej organizacji,że jestrczysto wojskową/że nie zajmuje 

się żadną polityką partyjną,że jest skierowana przeciwko hitleryzmo

wi - przeciwko Niemcom,że Polska sama nie powstanie musimy z bronią 

w ręku ją wywalczyć.Ja długo się nie namyślałem i po złożeniu przysię 

gi wstąpiłem do Tajnej Organizacji* Wojskowej ..Gryf Kaszubski" obiera 

jąc pseudanim ..Pióro" W dniu 6 lipca 194& r nazwa tej organizacji z© 

stała zmieniona na T .O #W# "Gryf Pomorski "Po jakimś cziasie Formęla

skontaktował mnie z komendantem Komendy Powiatowej na pow .Ml to jest 

pow .Wejherowo,Puck i Gdynię .który zaoferował mnie współpracę dl* do

bra organizacji i dla dobra przyszłej Polski.
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Moim marzeniem było jak być w partyzantce to też trzeba cóż działać 

Od tego czasu wszystkie wolne chwile poświęcałem pracy w spotkaniach 

w Komendzie Powiatowej,która wówczas mieściła się w bunkrze "Ptasia 

Wola" a następnie w Kamiennicy Królewskiej w zabudowaniach Jana Kwi- 

dzińskiego,gdzie były dwa bunkry .Pierwsza moja praca to było wykona

nie pieczątki na gumie potrzebne do ostemplowania opasek biało - czer 

wonych na rękawy z napisem "Bóg i Ojczyzna" następnie do gaze,tki pod

ziemnej "Gryf Kaszubski! i Gryf Pomorski" Pod 

łem wezwany do Komendy Naczelne j .Stawiłem się w Kamiennicy Królewskie 

ej w zabudowaniach Jana Kmidzińskiego a z tamtąd Józef Wroński prze

prowadził mnie do Bąokiej Huty do zabudowań Bulczaka.p© pewnym cziaa— 

sie oczekiwania do zabudowań przybyło 5-ciu mężczyzn.Z ust Bulczaka 

usłyszałem,że przybył też Komendant Naczelny .Byłem ezekawy jak też 

wygląda ten nasz komendant naczelny .Zostałem wezwany do pokojufgdzie 

odbywały się narady .Wroński przedstawił mnie ]>chowi#̂bo-̂ ta*-n̂ Byw»ł 

-s-ię-komcndant a ja z koleji zameldowałem swoje przybycie na wezwanie  ̂

Lech podał mi pierwszy swoją dłoń i serdecznym uściskiem nastąpił© 

pieiwsze spotkanie.To sam® uczynili pozostali,których poraź pierwszy 

raz widziałem.Jak zauważyłem Lech był już dobrze poinformowany o mo

jej osobie więc od razu rozpoczęły się rozmowy mojej przydatności w 

organizacji bowiem zaoferował mnie wykonanie pieczątek tak dla orga

nizacji jak też możliwości podrabiania niemieckich pieczątek.Byłem za 

skoczony tą propozycją,gdyż nigdy w życiu nie stykałem się z produk

cją pieczątek.Odnośnie podrabiania pieczątek znałem ich sposób wyko

nywania .Wyjaśniłem moje kłopoty,przecież nieposiadam żadnych przyrzą 

dów,niemam żadnym czc^aków którymi mógbym operować a jedyna możliwość 

to jest wycinać ręcznie na gumie.Do podrabiania pieczątek jest konie

cznie potrzebny aparat fotograficzny i powiększalnik,są potrzebny róż 

ne kwasy i kopfer.Lech w^dał polecenie Wrońskiemu,że jeżeli będę po

trzebował jakąż gotówkę na zakup sprzętu mam ją otrzymać.

Lech był zadowolony z naszej rozmowy i wyraził zgodę na wykonanie

koniec 1940 r.z©stał«
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pieczątek,dla^organizacji na gumie wykonane bez specjalnych przyrzą

dów -by^P©ł<^(/po^wojnie mogli ocenić w jakich warunkach pracowaliśmy
»

tu na Pomorzm w cziasie ©kupa©ji hitlerowskiej*że trzeba był© budować 

wszystko od zera.Le©h w rozmowie wypowiedział się,że nasza organiza©^ 

cja jest czysto wojskową i nie zajmuje się żadną polityką partyjną*

Ta wypowiedź utrwaliła mi w pamię©! a a przekonania zauważyłem,że do 

tej organizacji przynależeli robotnicy,chł©pi,rzemieślnicy,leśnicy, 

nauczyciele,lekarze a więc wszystkie warstwy społe©zeóstwa polskiego. 

Z Lechem poruszyłem,iż na terenie Jastarni w lesie znajduje się spor© 

zakopanej broni i amunicji którą zdążyłem przed wkroczeniem Niemców 

ukryć w ziemi,że została nawazelinowana i powinna być w dobrym stanie 

Opracowano plan przewiezienia tej broni,który jako wykonawca został 

wyznaczony Paweł Hebel ps ."Zagłoba" a ja miałem wskazać miejsca ukry

cia.Odnośnie produkcji pieczątek to Lech zastrzegł sobie,że wszystkie 

pieczątki,które będę produkował muszą być akceptowane przez Hiego. 

Odbiorcą wyznaczył Józefa Wrońskiego ps„"Lis" .Pierwsze należy wyk©«ft 

nać dla Rady i Komendy Naczelnej .Wzory na podrobienie pieczątek nietwfe 

mieckich otrzymam w najbliższym cziasie.

Toczyła się też rozmowa,że w razie potrzeby zostanę przydzielony do 

obsługi radiostacji nadawczo - odbiorczej.Otrzymałem też książkę woj

skową o terenoznastwie z tym,że mam się przygotować do egzaminu na 

stopień oficerski. Z toku rozmowy wywnioskowałem,że Lech był bardzo 

inteligentnym człowiekiem,był szczery,życzliwy a jego dążeniem było 

po przygotowaniu całej organizacji wystąpić zbrojnie przeciwko okupan 

towi zniszczyć wroga hitlerowskiego i wypędzić go z ziemi pomorskiej 

aż po Szczecin.Po powrocie do domu zabrałem się do produkcji pieczą*** 

tek.Do wykonania ich zrobiłem kilka nożyków z piłek metalowych,cyrkiel 

linijkę i kątomierz.Od szewca /dostałem gumy podeszwowej i zacząłem 

tymi przyrządami wykonywać pieczątki.Pierwsze nieudawały się napsułem 

sporo gumy lecz moja wytrwałość w postanowieniu wzięła górę .Pierwsze 

pieczątki dostarczone do Komendy Na©zelnej były znakomite.

str* 6
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W lipcu 194jt zostałem ponownie wezwany- do Komendy Naczelnej .Tym razem 

spotkanie odbyło się w Kamiennicy Królewskiej w zabudowaniach Jana 

Kwidzińskiego,Na tym spotkaniu był LechfWestphaltOstrowski,Jank®wski,

i jeszcze kilka osób,których nieznałem.Na tym spotkaniu była cmawiana 

sprawa produkcji nowych pieczątek z nowymi wzorami i treścią,

Lech oświadczył mi że w dniu 6 lipca 194J. r .  Tajna Organizacja W©jsko 

wa"Gryf Kaszubski” przestała istnieć a w jej miejsce nastąpiła zmia

na nazwy na Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski” nastąpiło to 

dlatego że objęła/działalność na terenie całego Pomorza.Od tej chwili 

na wszystkich pieczątkach musi figurować T .O #W ,”Gryf Pomorski” 

Otrzymałem polecenie wykonania pieczęci okrągłych i podłużnych dla 

Rady Naczelnej i Komendy Naczelnej a następnie dla komend okręgowych 

dla komend powiatowych ,komend miast^gmin* Otrzymałem też wzory nie

mieckich oryginalnych pieczęci jak Gestapa Gdańsk,Gdyni,Lęborka,We jhe 

rowa,Kartuz,oraz wzory pieczątek jednostek wojskowych i urzędów gmin

nych .Tutaj nie tylko było tręebą wykonać pieezątki okrągłe ele i też 

podłużne nagłówkowe, oraLzypodpisjKjJ''

Wszystkie wolne chwile poświęciłem przy produkcji pieczęci.

W dniu 22*lutego 19*2 r gaaleiter Albert Forster /wojewoda gdański/

wydał Aufruf /odezwę/dotycząca represyjnego przymusowego przyjmowania

niemieckiej folkslisty /obywatelstwa niemieekiego/Szykanowano Polaków

w najrozmaite sposoby by zmusić ich do podpisania tej folkslisty.Stawi

Następowały wysiedlania Polaków zabierano im ich całkowite mienie.

Wtrącano do obozów pracy by wten sposób zastraszyć resztę Polaków.

Niemcom nie chodziło o ludzi starych,lecz główna przyczyna była teg*,j

że potrzebowali młodych zdrowych do noszenia broni by wysłać ich na

front.W marcu 1942 r .  otrzymałem wezwanie stawienia się do urzędu gmi*

nnego w Smażynie pow .We jherowo .Gdy przybyłem pod budynek urzędu gmin*

nego zauważyłem,że takich z takim wezwaniem było już około 60 mężczy-

zn.przed budynkiefirfust^iono stoły na których stały kwiaty.Dowiedzia- 

i 010, s j q
że dzisij ma być wielka uroczystość, że wszyscy wezwani muszą
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podpisać niemiecką folkslistę a kto jej nie podpisze ten zostanie wy

wieziony do Niemiec na prace przymusowe„Że na tą uroczystość przyjeż

dża starosta i orkiestra z Wejherowa,że po podpisaniu przez wszystkicl 

listy niem.odbędzie się bezpłatna zabawa taneczna,że z Wejherowa przy

jadą dziewczynki,które będą z nami się bawiły*

Ja z Janem Kanką rozpoczęliśmy agitację ,że Niemcy nas potrzebują,że 

po podpisaniu folkslisty zaraz pujdziemy na front walczyć przeciw na

szym bra©iomfprzeciw naszym sojusznikom jednym słowem pujdziemy na
■ %

mięso armatnie„Widzicie jak hitlerowcy mordują naszych ojców i matki 

siostry i braci nawet nie oszczędzają polskich dzieci,które też zabi

jają a my mamy ich wspomagać,pomagać do zwycięstwa-pamiętajoie tylko

,  / 
jedno,że Niemcy wojną muszą przegrać a wtedy dokąd pójdziecie?«

Ja z Kanką i Szwabą jako pierwsi opuściliśmy terem zbiórki a za nami 

powoli wszyscy opuścilty^o miejsce.0 godzinie dziesiątej samochodami 

z Wejherowa przyjechały samochody na czele ze starostą,orkiestra i 

dziewczyny niemieckie.Przed budynkiem urzędu gminnego stały wystawi©n< 

stoły z kwiatami i nie było z wezwanych żywej duszy .Szukali po karcz

mie i we wsi,lecz już były pustki„Starosta wydał polecenie odszukać 

winnych kto spowodował ucieczkę wszystkich zebranych i zameldować w 

Gestapo. Jeszcze tego samego dnia dowiedziałem się,że moje nazwizk© 

zostało zdradzone i znalazłem się jako główny winowajca rozejścia się 

przybyłych na to wezwanie^że muszę szukać schronienia,że każdej chwil: 

mogę zostać aresztowany„Natychmiast przerwałem pracę w leśnictwie i 

wyjechałem do Niemiec do miejscowości Lettnin kr .Pyrytz „Tam na pracacl 

przymusowych był Alfons Kos z Zemblewafprzez którego miałem tam miej

sce pracy zapewnione.W Lettninie zgłosiłem się do gospodarza Matiasa 

który miał też restaurację.Zameldowałem się jako Kaszub i tak tam f i 

gurowałem, było to dla mnie korzystne bo mogłem dostać się tam,gdzie 

Polakom nie wolno było chodzić.W miesiącu maju jako szwajcar w polu 

pasałem bydło i przez cały ten czas mogłem wykonywać pieczątki dla 

organizacji-? które odbierał łącznik Zenon Czerwionka ps."Zegar”
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Gospodarz Matias u którego pracowałem posiadał dwa zabudowania gespo 

darcze,jedno w pośrodku wsi z restauracją a drugie pod koniec wsi w 

którym był pokój dla mnie i dla Polaka Krupki, który pracował
frilA

u tego/gospodarza przy koniach.W tym budynku był duży hol - poprosi

łem gospodarza by zezwolił nam na urządzanie po pracy i w niedzielę 

na potańcówki - gospodarz wyraził zgodę.W każdą niedzielę po południ* 

grałem na harmoszce dwurzędowej a z wioski i poblizkiego majątku przj 

chodziły Polki i Polacytktórzy mieli rozrywkę potańczyć i rozweselić 

się . Przy końcu czerwea 1942 r.dokładnej daty nie pamiętam przyjechał 

do mnie łącznik Zenon Czerwionka i tym razem przywiózł mi pism© od 

Lecha w którym pisał bym wrócił do bunkrów partyzanckich,że jestem 

potrzebny.Przywiózł też kilka wzorów nowych pieczęci .Cserwionce dałen 

wykonane pieczątki,z tym,że każdą przeciąłem na cztery kawałki a Czei 

wionka miał ich umieścić w różnych częściach ubrania.Na wypadek gdybj 

był zaatakowany przez Niemców by mógł z kieszeni wyrzucić pokawałko- 

ne pieczątki.Czerwionka był ubezpieczony w lewe papiery i odprowadzi

łem go do stacji kolejowej Pyrzyce, kup iłem mu bilet kolejowy do sta

cji Luzino „W kilka dni po tym mój gospodarz został wezwany do Gestapi 

do PyrzyC. Po powrocie zawołał mnie do pokoju i pod warunkiem,że do 

nikogo nic nie powiem o tym co będziemy rozmawiali - zapytał się mnie 

co ja mam do czynienia z Gestapem w Gdańsku,gdyż byłem w Gestapo wypj 

tywany o twoją opinię jak pracujesz i od kiedy pracujesz,czy do mnie 

któż z obcycłi^przyjeżdża- wydałem o ciebie dobrą opinię,jeżeli to by 5 

aby sprawa małej wagi to jestem w stanie ją zatuszować,ale jak to by- 

łaby sprawa polityczna a tymbardziej że tą sprawą interesuje się)Gda

ńsk to niŁ wiem jak to się skończy.Ja odpowiedziałem,że ja niemam ża

dnych spraw i niczego się nie boję.Od tego dnia zauważyłem,że zostaio 

łem obserwowany przez hitlerjugend,którzy byli wszędzie gdzie ja jygBn 

przebywałem i^kim utrzymywałem kontakty .z pokoju sprzątnąłem wszyst

kie ślady,które mogłyby rzucić podejrzenie o produkcji pieczątek.

W drugim dniu stwierdziłem,że podczas dnia pracy w moim pokoju była

rewizja niby była tam naprawa światła,a w samej rzeczy była to Polio* 
c j a . 290
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Sumienie nie dawał© mi spokoju cóż musiało się stać,przypuszczałem 

że być może r^.erwionka został aresztowany i mnie wsypał^przecież

miał piecząWij-j-e Niemcy je też potrafią składać „Ze swoich kłopotów 

zwierzyłem się koledze Frankowi nazwizka nie pamiętam.Franek zgodził 

się wziążć udział we wspólnej uezieczee z robót. Franek wówczws przy

znał się do mnietże jest przynależny do w Warszawie tag jest je

go brat w stopniu oficera i teraz zdecydował się na uczieczkę razem 

. ze mną*

Były to ostatnie dnie czerwca 1942 r wieczory były bardzo ciepłe.Byi© 

łem obserwowany przez Hitlerjugend.Franek podczas pory obiadowej przy 

niósł swoją walizkę do mnie.Ja swojego nie nie zabierałem nawet zosts 

wiłem harmoszkę„Już zapadła ciemnica i poprzez ogrody i pola wymasze* 

waliśmy do najbliższej stacji kolejowej do Pyrzyc.Odległość była oto©4-

6 kim. Po jakimś cziasie weszliśmy na szosę prowadząca do Pyrzyc. 

Byliśmy blizko Pyrzyc i byliśmy zmuszeni kryć się przed reflektorami 

świateł od przejeżdżających motocyklami ,rozpoznałem,że to są chłopa© 

cy z Hitlerjugend z Letnina jak już wtedy zauważyłem,że są w trakcie 

poszukiwania mnie.O jakież 200 metrów przed Pyrzycami na skrzyżowaniu 

ulic którfr jedna prowadziła do dworca kolejowego zauważyliśmy pałrbol 

policji.Skręciliśmy w prawą stronę i* poprzez podwórza i ogródki dom- 

ków jednorodzinnych drogą okrężną doszliśmy do dworca kolejowego. 

Dworzec kolejowy był zaciemniony tylko w środku budynku było oświetle 

nie .W poczekalni było sporo pasażerów,którzy już od trzech godzin cze 

kali na pociąg relacji Szczecin - Gdańsk,Przy okienku zakupiłem 2 bi

lety do Gdańska a kiedy wychodziliśmy na peron zauważyłem chłopców z 

Hitlerjugend z Letnina .Długi czas oczekiwaliśmy ̂ pociągu'na peronie, za 

nami stale chodził jeden kolejarz porzucało  podejrzenie,że jesteśmy 

obserwowani.Gdy pociąg nadjechał wybraliśmy ostatni wagon,gdzie niko

go nie było .Przez okno nie wyglądaliśmy pociąg na stacji stał dosyć

Uczieczka z robót z Niemiec

długo i w pewnym momencie ze wszystkich stron otworzyły
się drzwi i291
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do środka wagonu wpadli fcandarmy,którzy zapytali na* czy jesteśmy 

z Letnina,©dp©wiedzieliśmy że tak „Zażądali dowody osobiste poczym 

kazali nam z wagonu wysiążć„P© wyjściu z wagonu już stałej s ze r e g i  

giem linia ,od wagomu do drzwi wyjściowych składająca się z S JS. 

t.A-manów Policji i Hitlerjugend.Gdy przechodziliśmy obok nich to 

sypały się pajcze i pałki gumowe i tak nas przywitali .Odprowadzono 

nas pod silną eskortą do gmachu Policej Prezydium i tam dopiero za

częła się prawdziwa masakra.Był tam duży pokój w którym dookoła 

stanęło kilku Niemców z nas zrobili piłki do grania i tak zaczęli 

popychać,nogami kopać,bić pajczyskami i pałkami gumowymi .To trwało 

około pół godziny może i więcej,tego dokładnie niemogę określić#gdyi 

straciłem przytomność,kolega Franek też już leżał na podłodze,obla

no naa wodą i po pewnym cziasie odzyskaliśmy przytomność.Następnie 

w*3rął nas na praesłuchanie^komendanttlPolicei Prezydium,który na pal

cach miał cóż w rodzaju żelaznych pierścieni i tymi pierścieniami 

zadawał nam ciosy w głowę,w nos czy też w twarz .Byliśmy skrwawieni

i pokaleczeni i to jeszcze było za mał©,dwóch Żandarmów położył© mai 

mnie na tak zwanego konia,jeden trzymał za ręce a drugi za nogi a 

trzeci iczwarty na zmianę pajczyskiem okładali moje pośladki i plecj 

Straciłem ponownie przytomność,wynieśli mnie na podwórze i tem wiai* 

drami polewali mnie wodą , byłem całkiem przemoczony .Gdy oprzytomnia

łem komendant Policei Prezydium zadawał mnie pytania dlaczego chcie

liście uciekać z Niemiec,czy wam tu żle było - na to odpowiedziałer 

że chciałem wrócić do ojca do domu i zgłosić się na ochotnika do woj 

ska niemieckiego .Komendant drwiąco roześmiał się i powiedział,to się 

nie zgadza -jesteście ścigani przez Gestapo Gdańsk,jesteście człowie 

kiem niebezpiecznym,który w naszym kraju nie może być na wolności.

Po tej masakrze zaprowadzono nas do aresztu.Ubrania były mokre,które 

musieliśmy złożyć na korytarzu a do celi wpuszczono nas na boso,w 

kalesonach i koszuli co było mokre.W celi posadzka była betonowa w 

rogu stała wązka prycza baz pościeli i nakrycia,w rogu stał dość ni« 

*ki piec,który był trochę ciepły od komina piekarni,która przylegał?
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do ściany aresztu .W celi aresztu było nam zimno,tymbardziej że 

koszula i kalesony byłft mokre,więc dlaczego nie skorzystać e ciep

łego pieca,wyskoczyliśmy na niego i było nam trochę cieplej JCosżu

la i kalesony już były suche\^niedługo nacieszyliśmy się tym cie

płym piecem,bowiem dozorca aresztu przez żyda /okienko/zobaczył nas 

siedzących na piecu - wpadł do celi jak rozjuszony wilk okładał 

nas pałką gumową i krzyczał ,że wolno tylko na pryclfĉ  leżeć a na pie 

cu jest zabronione .Te j amiamgnnocy już niespaliśmy szukaliśmy jakie

goś słabego miejsca w ścianie,kraty były grube,okna dobrze zabezpie 

czone*Nasze marzenia o uczieczce spełzły na niczem.Omówiliśmy w ja

ki sposób będziemy się tłomaczyć.Franka pocieszyłem,że całą winę 

przejmę na siebie,a ja sobie jttiao z tym poradzę.Z rana strażnik ot

worzył nam drzwi i nogami kopał nasze ubrania do celi.Po chwili prz; 

szła starsza kobieta,która przyniosła nam kromkę suchego chleba i 

dwa garnuszki kawy„To nie była ani kawa,ani zupa,p© prcstu cóż w 

rodzaju woda z jakimś zapachem„Chleba ani tej rzekomej kawy nie pi

liśmy .Mniejwięcej o godzinie 11-tej zostaliśmy w kajdankach zapro

wadzeni do gmachu Policei Prezydium.Po Franka przyjechał bamber Nie 

miec z Letnina a w stosunku do mnie rozpoczęły się ponowne przesłu

chiwania, lecz moje zeznania były zawsze te same i w końcu zaprzesta

li.W godzinach popołudniowych jeden policjant z opaską pod brodą 

założył mie ponownie kajdanki a 5-ciu gestapowców w ciemnych mundu- 

poprowadziłe mnie na stację kolejową w Pyrzycach celem przetranspo

rtowania mnie do Stargard in Pomern a z tamtąd miałem być odebrany 

przez Gestapo Gdańsk.Do pociągu wsiedliśmy do 4-tej klasy.Były to 

specjalne wagony dla pasażerów z większymi bagażami dookoła była 

tylko jedna ławka„Siedźiąc na ławce myślami byłem zajęty jakby tu 

hitlerowców wykiwać i im uciec.Najgorsze,że na rękach są kajdanki 

których nie tak łatwo jest ściągnąć.Jak dostanę się do Gdańska do 

Gestapa^mogę-się pod wpływem tortur załamać' i stać się zdrajcą.Nie- 

do tego dopuścić nie mogę,zdecydowałem się na ucieczkę i to z bieg

nącego pociągu»

str 12.-
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zwróciłem się do policjanta,który mnie deportował z prośbą że chcę 

pujść do klozetu,boli mnie brzuch i chcę załatwić konieczne potrzeby. 

Gestapowcy stali na środku w wagonie i przez cały czas jazdy prowadzi

li rozmowy towarzyskie.Policjant zwrócił się do nich przekazując im 

moją prośbę i po krótkiej naradzie policjant zdjął mi kajdanki.Po wej

ściu do klozetu policjant za drzwi wstawił swój bucior /but/bym szasera 

nie skorzystał ucieczki przez okienko z klozetu .Po sałatwieniu się wy

szedłem i stojąc przy samych drzwiach poprawiałem sobie sznurowadła 

przy trzewikach.W tym to czasie wyczułem,że posiąg zaczął zwalniać feio 

bieg,widocznie wjeżdża na jakąż stację kolejową.Gestapowcy stali w kół 

ku i częstowali się papierosami i cygarami,policjant był razem z nimi 

Błyskawicznie chwyciłem za klamkę drzwi otworzyłem7̂ 1 wyskoczyłem na 

stopnie wagonu,drzwi zatrzasnąłem i po stopniach wagonu przeleciałem 

ostatni wagon, poczym razem z prądem zeskoczyłem .Skok był udany pomimo
r

przewrócenia się szybko przeleciałem przez tory.Niemcy zaczęli strzela 

w kierunku do mnie jeszcze z pociągu,lecz żedna kula nie była trafna. 

Wrzeskoczyłem płot ogrodu i szybko kierowałem się wydostać aby jak naj 

dalej i/W miejsce bezpieczne.Przy koścu ogrodu znalazłem dziurę w pło

cie przez którą wydostałem się na ulicę.Na ulicy zachowałem się spokoj 

nie a kroki swoje kfrowałem w stronę do wiaduktu kolejowego.Niemcy po 

zatrzymaniu pociągu urządzili pościg za swoją ofiarą,*Widzieli w jakim 

kierunku uciekałem i w tym kierunku biegali,krzyczeli by łapać polskiej 

go bandytę ,by wywołać większe zainteresowanie strzelali,lecz nie wiem 

do kogo,w ogrodzie zmieniłem kierunek uczieczki i to było dla mnie ko

rzystne .Po przejściu wiaduktu kolejowego na ulicy ludzi już nie było

tr? '
natomiast była przestrzeń łąki a nad nimi unosiła się gęsta chmura mgły 

już było szaro,gdy tylko uchwyciłem gęste warstwy ingłyN^tf już czułem 

się zupełnie bezpiecznym i znowu wolnym jak ptaszek w powietrzu.Skiero*

wałem swoje kroki wzdłuż torów kolejowych w kierunku do Gdańska.
ttny'

Tej nocy musiał^rprzemaszerować dość długi odcinek drogi,stacje kolejo* 

we omijałem .Nad ranem zauważyłem na pastwisku fcasące się krowy, znal az-
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łem wiaderko, doić krowy p^Fcież potrafiłem,#ięc zabrałem się do pracy

* '  I

Pełne wiadr© świeżego mleka to już było c©ś,że z głodu nie zginę. 

W/zabudowaniaęh jednego gospodarza drzwi od ©bory i chlewni były poo

twierane, doszedłem do kurnika i tutaj zaopatrzyłem się w świeże jajka 

które włożyieai do koszyka ta* znalezionego, był o ich 98 sztuk .Przy mały 

łym zalesieniu stała sterta słomy, więc jaknajszybciej na czubku tej 

sterty zrobiłem sobie legowisk©.Do pesiłku przecież miałem jajka 

mlek© i to był© dobre pożywienie .Na tej stercie przespałem cały dzień 

Wieczorem udałem się w dalszą dr©gę .Następny mwMifi dzień spędziłem na 

szopie w sianie i tam też przenocowałem.Odżywienie t© samo jak poprze 

dni©,b© w ©borze były krowy a w kurniłwr^ajka. Następny etap mojego m 

marszu postanowiłem odbyć w biały dzień.Do ręki wziąłem szpadel,masze 

rując wzdłuż torów udawałem r©botnika kolejowego przy naprawie torów 

jeżeli napotkałem się z jakąż osobą.W czwartą noc dotarłem do jednej 

stacji kolejowej na której stał pociąg towarowy skierowany w kierunku 

Lęborka,zatrzymał się tylko na krótki czas0W ostatnich wagonach zna

lazłem dobrą kryjówkę,którą Niemcy używali do przewozu psów policyjay* 

nych.Była ona dość ciasna,lecz nie miałem innego wyboru.Do tej kryjów 

wki wpakowałem się i dojechałem aż do Lęborka .Pociąg w Lęborku wje*fe* 

chał na boczne tory,była to godziny 3 .00  nad ranem,na peronach nie byl 

ł© żadnego ruchu i to było korzystne dla mnie do wyjścia z kryjówki*

Z Lęborka znając dobrze lasy lęborskie i od tego też czasu lasy i bun 

kry partyzanckie były moim mieszkaniem i schronieniem.

Aresztowanie łącznika Zenona Czerwionki
ssBsssa:

Po powrocie z Niemiec udałem się d© Zemblewa do zabudowań Jana Kanki

gdzie była skrytka Zenona Czerwionki,byłem ezekawy czy czasem on nie
.nie

został aresztowany i mnie ^wsypał # Czerwionkę zastałem w bunkrze na ««  

szopie czyścił zdobytą broń a po, przywitaniu zaczął opowiadać mi ca

łą historię jego prze żyć (Odrodzę powrotnej odemnie z Letnina* 

Opowiada,- dojechałem do stacji kolejowej do Luzina to było wczesnym

rankiem .Na stacji wysiadło nas zaledwie par, osdb .Skierowałem swoje
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kroki nie w kierunku do dworca,lecz w kierunku. Wzdłuż torów do Strze- 

bielina .W dniu tym na wszystkich stacjach kolejowych były przeprowa

dzane kontrole i każdy był legitymowany .Widziałem że przy wyjściu z p< 

peronu ttał© trzech policjantów i dlatego udałem się w przeciwną stro

nę 0Byłem może już jakież 50 metrów od ostatniego wagonu i z poza dnse* 

wa wyłonił się komendant Posterunku Policji z Luzina Bacjan,który wez

wał mnie do zatrzymania się.Bacjan zażądał dokumentów,które mu podałeś 

Po sprawdzeniu dokumentów Bacjan z kieszeni wyjął kajdanki,które zamie 

rzał założyć sin na moje ręce,widząc grożące dla mnie niebezpieczeństw* 

gdyż byłem już poszukiwany z pięściami rozpocząłem walkę Bacjan dostał 

ciosy w naa,twarz i w żołądek upadł na ziemię, ja wyjąłem mu z ręki 

broń i udałem się w uczieczkę.Na widok tej akcji policjanci kontrolu

jący ludzi przy wyjściu z peronu biegiem spieszyli na pomoc Bacjanowi, 

którzy zaczęli strzelać za mną* odpowiedziałem im serją strzałami i 

korzystając z stojących wag®nów załadowanych drzewem pod tą osłoną 

wycofałem się do &MM poblizkiego lasu .Najgorsza rzecz w tej całej ak

cji było to że przy walce z Bacjanem pozostał mój letni płaszcz a w 

kieszeni był adres do ciebie do Letnina i była 1/3 pieczątki z napi

sem - Tajna Organizacja Wojjfc4 Taką relaeję przekazał mi osobiście Ze

non Czerwionka. Teraz zrozumiałem powód mojego aresztowania*

Rewizje w domu u ojca
sassassassssssssassssssaa

W kilkanaście dni później w domu mojego ojca nastąpiła gruntowna rewi- 

zja.pytali się ojca, a gdzie jest syn Ludwik,na to im odpowiedział,że 

wyjechał do Niemiec na roboty i pokazał im list,który pisałem z Letnią 

na ,list ten zabrali.Szukali po szufladach by znaleźć chociaż jedno

moje zdjęcie.Pod koniec powiedzieli ojcu,że jak tylko syn się do domu
e

pokaże to niech się stawi na posterunku Policji w Strzepczu.JAżeli sam 

się stawi nie wyrządzimy mu żadnej krzywdy.

Budowa bunkru"Jutrzenka"
azaaaaaaaaaaaaaaas asasacarssasasa:

Ulokowałem się w zabudowaniach Jana Kanklego.Na szopie już istniał 

bunkier,postawiliśmy drugi pod stodołą a główny postawiono w lesie

str 15
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prywatnym Jana Kankiego o rozmiarach 8 x 4m x wys.2.20 Z mieszkania 

Kankiego pociągnięto linię telefoniczną pod ziemią do bunkru "Jutrzer 

ka” Bunkier miał punkt obserwacyjny,gdzie był również doprowadzony 

talefon.Z punktu obserwacyjnego było widać wejście główne i zapasowe 

do bunkru,było widać teren lasu do 100 metrów w kwadracie„Jeżeli któż 

chciał dostać się do wnętrza bunkru to najpierw obserwator otrzymał 

wiadomość,a ten z koleii informował dowódcę bunkru czy jest moment 

bezpieczny,czy któż obcy nie kręci się w pobliżu i wtedy na podany sy 

gnał i umówdony znak mogła być klapa wejściowa wywindowana w górę.

W bunkrze tym była pompa głębinowa i bunkier był skanalizowany.Budowa 

bunkru została zakończona jesienią 1942 r .  Przy jego budowie byli za 

trudnieni 1*- Ludwik Miotk, 2 .-Stefan Kańka. 3 .-Jan Kanka. 4 Zenon 

Czerwionka. 5,-Walerjan Wierciński. 6 .-Franciszek Fularczyk. 7.- Jan 

Fularczyk i Stanisław Kurkowski.

W pobliżu bunkru "Jutrzenka”było jezioro Zemblewo,które było porośnię 

te gęstym sitowiem i trzciną.Na tych trzęsowiskach w środku tego je®± 

ziora postawiono cóż w rodzaju tratew i tam było najodpowiedniejsze

i najbezpieczniejsze miejsce na odpoczynek podczas dnia.Obok zabudów 

wań kankiego w poblizkim lesie postawiono jeszcze dwa bunkry.

W podwórzu przy szopie była przybudówka a w niej stał parnik,w którym 

partyzanci gotowali ziemniaki .Frzy tym parniku był taż punkt dla wart 

townika,który na odległość 150 metrów widział kto do zabudowań się •* 

zbliża*W ogrodzie stał wiatrak który służył do mgpyflmmmTiift ładowania 

akumulatorów,gdyż w bunkrach mieliśmy światła na prąd z akumulatorów. 

W wypadku gdy nie było powietrza posiadaliśmy silnik spalinowy i prą

dnicę tak,że w każdej chwili można było uzupełnić naładowanie akumula 

torów.

Do końca wojny żaden z tych bunkrów nie został niemcom zdradzony a to 

tylko dlatego.że wszyscy przestrzegali dyscypliny partyzanckiej , 

dyscypliny konspiracyjnej.
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Likwidacja SS .Kurt Hagemana z Gdyni
ss sassssssssassssssssssasaesssaEasassais sssras

W dniu 15 lutego 1943 r w godzinach wieczornych przybyli d© mnie

do zabudowań Kankieg© Paweł Hebel ps."Zagłoba” ^  Józef Drewa ps«

"ary-f" aihrof̂ »win*ThriiTmflwmiiiMiAaTnte|pn»fflyTipCTim i Stefan Paczoszka ps’,'Sosna”

Przyjechali do mnie by się przenocować po udanej akcji, a w dnih

następnam zamierzali przedostać się do Komendy Naczelnej *

Hebel pokazał mi kopertę i powiedział ©to dzieło naszej dzisiejszej

pracy* Józef drew a był komendantem Kontr Wywiadu przy Radzie Nacze]

nej.Podał przebieg całej opera©ji,Dsmbek p s .”Lech” przysyła do Dre*

wy łączniczkę /kurierkę/która występowała pod ps ."Błyskawica” i p®«

leea obserwować jedną łączniczkę ”Rysia*’ ,który^był Komendantem Na*- 

czelnym.W dniu 15oII.1943 r o godzinie 10.00 tej pociągiem z K®ści« 

rzyny ma jechać łączniczka Rysia jest podejrzana , którą nalaży ob

serwować dokąd pojedzie i z kim będzie się spotykała.to też na dw« 

rcu w Kościerzynie "Błyskawica” pokazało podejrzaną osobę.Drewa mdi 

miał ze sobą Pawła Hebla i Stefana paezoszkę.Z Kościerzyny do Gdyni 

ni pojechali w tym samym wagonie w którym siedziałe ta łączniczka* 

W Gdyni weszła d® małej poczekalni i usiadła przy stoliku.W tym 

dniu miała włosy skolorowana na blond.Drewa,Hebel i Paczoszka zaję

li  miejsca przy różnych stolikach tak by można obserwację prowa4*fc 

dzić z trzech stron.Po pewnym cziasie do jej stolika przysiadł 

gestapowiec SS Kurt Hageman z Gdyni gdzie był znanym w Gestap® na 

Kamiennej Górze.Po krótkiej rozmowie z nim blondynka 2 torebki wy

jęła kopertę i wręczyła ją gestapowcowi,który tą kopertę włożył do 

kieszeni pod marynarką.Blondynka pożegnała się i ©deszła.Józef Dre 

wa postanowił uchwycić dowód rzeczowy w postaci wręczonego listu
*  . i W

gestapowcowi . (jestapowiec/^odchodzi do okienka kasy biletowej i 

żądał bilet do Wejherowa.za nim stał Drewa,który kupił trzy bilety 

do Wejherowa.Partyzanci weszli do teg® samego wagonu c® gestap©w« 

wiec ,byll w tym samym przedziale.Od stacji Reda w tym przedziale 

pozostali tylko partyzanci i gestapowiec.
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Pomiędzy Redą a Wejherowem w pewnym odcinku las przylega/d© samych 

terów kolejowych,więc tam też zaplanowano wykonanie całej akcji.

Hebel poszedł do gestapowca i zażądał wydania tego listu,który wrę-
fi

czyła mu blondynka na dw®reu kolejowym w Gdyni .Gestapowiec p®m©mo że 

miał wycelowaną broń w p i e r s i ,zerwał się i chwycił za broń, party**m 

zant nie dał się zaskoczyć , gestapowiec dostał w pierś i ©sunął się 

n̂ą̂ AawtagmAttm siedzenie.Drewa odebrał kopertę,poczym zerwali plombę 

wyskoczyli wprost do lasu.Niemcy od razu nie zorientowali się w sy 

tuacji,lecz zauważyli uciekających do lasu^zaezęli strzelać 0 

Pociągiem tym widocznie jechali oficerowie Wermachtu więc była ta 

strzelanina.Gestapowcowi zabrano też* broń .

Pod* koniec lutego^ii&śtąpiło ponowne spotkanie z Komendą Ha» 

czelną i tym razem zostałem wezwany do Bąckiej Huty do zabudowań 

Bulczaka.Na tym spotkaniu byli. Dambek ps ."Lech" inż.Grzegorz Woje- 

ski .Augustyn Westphal,ps ."Echo" Jankowski Marian ps ."Szarak"

Juljusz, Koazałka.Władysław Ostrowski* Bigus Rudolf ps."Zbyszko" 

~b-±imi .Lech podał do wiadomości,że z dniem 17 .lutego 194^ zdjęty zo

stał ze stanowiska komendanta naczelnego "Ryśjya^a jego miejsce zo- 

stał powołany inż .Grzegorz Wojewski ps^Ferum,y'r'ynT~ńa zenT"p rzekazałem 

Lechowi kilka podrobionych niemieckich pieczątek a na nową produkcję 

otrzymałem nowe wzory.

Zdobywanie broni
ss ss as ss ss as ss as as ss ss ss as ss ss ss ss as

Na wrogu zdobyć broń i ze zdobyta bronią walczyć, z wrogiem-takie by- 

ł© hasło dla partyzantów "ilayfffi Pomorskingo" k

Wspólnie z p©r .Kamiriskim i por .Pawłem Heblem w Rumii Zagórzu założy

liśmy punkt wyjściowy na sdobycz broni z transportów wojskowych,któ- 

były kierowane na trasie Szczecin-Lębork-Gdynia=Gdańsk-Królewiec 

na fr©nt wschodni. Współudział w tych akcjach brali por.Leoptrt z Ko 

leczkowa i Mościpan z Wejherowa^Komórką tych akcji był w Rumii kole

jarz Deyk Władysław ps."Kraków"„Deyk zwerbował na członków Gryfu 

zawiadowcę stacji Wiktora Ponaelę.oraz kilkunastu kolejarzy.
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W poblizkim lesie koło Rumi postawiono bunkier*?* partyzancki w którym

magazynowano broń i amunicję a w razie potrzeby ałużył sę^on^ende^

Lęborka celem przejęcia transportu wojskowego z wojskiem i przewiezie!

nia ich do Braniewa a może i dale Wiktor Formela postarał się dla 

naszych udziałowców dowody pracy,że są pracownikami przy koleji.Kier©' 

nik pociągu w pociągu miał do swojej dyspozycji jeden przedział w któ 

rym nasi partyzanci mieli miejsce służbowe.Do Lęborka na umówioną go- 

d2±ię stawiło się dwóch do trzech partyzantów*lierównik pociągu po pn : 

przejęciu transportu i przed odjazdem zabrał niby rzekomych pracowni- 

ków kolejowych do swego przydali ału£ ^ 4 ■  

przeszedł offinrownik poclągu celem zorientowani a  w sytuacj i . Wiadomu j‘ 

już było w których wagonach jedzie wojsk© na front i jest pijane jak 

bomba .Partyzanci w ubraniach roboczych i płaszczach kolejarzy przecho 

dzili i śpiącym żółnierzem zabierali stojące przy drzwiach karabiny 

lub wiszące na paskach pistolety ,poczym kierowali się do klezetu, 

gdzie jeden trzymał dyżur i magazynował przyniesioną broń .Broń ta zo

stała wyrzucona przez okienko £t uatępto w miejscach umówionych,a dru

ga kolumna partyzantów przechodziła wzdłuż torów kolejowych zbiefając 

broń.Ęyły też wypadki,że na korytarzach w wagonie stały skrzynki z 

amunicją,granatami,zapłonami,oraz cieple buty filcowe, które również 

wyrzucano w miejscach umówionych .Przeważnie w Wejherowie kończyła się 

akcja i uczestnicy wysiadał i ,którzy wracając do momentu spotkania się 

z grupą zbieraczy sprawdzając,, czy aby wszystko zostało zebrane .Te ako 

cje odbywały się tylko nocną porą,gdyż transporty z wojskiem odbywały 

się tylko nocami . W połowie 194J r jeden partyzant dokonał takiej 

akcji , został zauważony i na stacji w Gościeinie przyłapany,został na 

peronie zabity,0d tego czasu w transportach wojskowych z wojskiem po

stawiono w każdym wagonie straż i już nie mogliśmy realizować tak 

wspaniałych akcji zdobywania broni i amunicji.
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B lipcu 1943 r przebywałem w Kamiennicy Królewskiej, gdzie przez dwa 

tygodnie wykonywałem różne pieczątki .W zabudowaniach Jana Kwi zińs&śp 

skieg© był zbudowany bunkier w oborze,były dwie ściany w środku i w 

ten sposób poprzez szerokość szopy był bunkier o szerokości 2 mtr x

6 ,wejście do bunkru było z góry,gdzie był szpichrz.Na szpichrzu w mw 

szczytach były okienkatprzy których mogłem swoje prace bardzo dobrze 

wykonywać.W bunkrze stała maszyna do szycia na której krawiec szył 

ubrania wojskowe i ©paski biało czerwone#Tam teś Bianga redagował ga 

zetkę podziemną i pisał na maszynie .Drukarnia p©n wy, budowaniu bunke* 

kru w Bąckej Hucie został tam przeniesiona.

W miesiącu lipcu 19^3 r w Kamiennicy Królewskiej odbyło się sp© 

tkanie Rady i Komendy Naczelnej "Gryfa Polerskiego" z przedstawicie

lami ©rg.Pług i Mieczem.Z ramienia Pługa i Miecza byli ps.Kruk,oraz 

"Sęk Małecki".Gryf Pomorski reprazentowali Paweł Dambek ps."Lech ," 

Augustyn Westphal ps^Bcho" a pozostałych nie znałem.Rudolf Bigus p s . 

"Zbyszka"ze swoim oddziałem ubezpieczał to spotkanie.Przedstawiciel 

Miecza i pługa ps.Kruk. w rozmowie z nim pokazał mi gazetkę podziem

ną "Miecza i Pługa" i specjalnie kazał mi pas* czytać na pierwszej 

stroni*,była tam treść następująca że Zjednoczone ©rganizacje Miecza

i Pługa siewają się w jedną całość z Tajną Organizacją Wojskową Gryf 

Pomorski.zapytałem się przecież to jest dzisiaj narada w sprawie p«- 

łączenia się Gryfa z Wami a Wy już piszecie jak by już połączenie na 

stąpił®.Otrzymałem odpowiedź,że my tak jak Goebels propagandą zdoby- 

wami sukcesy.Ja nie brałem udziału na tej naradzie,lecz po jej zakoń

czeniu Lech powiedział mi,że Miecz i Pług chcieliby nas wchłonąć w 

swoją organizację i na te propozycje ja nigdy nie wyrażę zgody,zresz

tą sprawa podpisania ©* współpracę została odłożona,którą musi Rada 

Naczelna zaakceptować. ^  głzej-ce Biecza i Pługo był też rozkaz

że "Gryf Pomorski" został z dniem 3 maja 1943 r wcielony w skład Pol 

skiej Armii Krajowej. ^

4°
Jakk sie za parę tygodni okazał© ,że w bunkrze w Mojuszewskiej Hucie 

odbył© się spotkanie z Augustynem Tregerem ps."Sęk Małeckim" i na
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tym spotkaniu nastąpiło całkowite zerwanie i umowa o współpracę nie z 

została podpisana.Jankowski odprowadzał Tregera na dworzec i wówczas 

Treger żalił się,że pertraktacje zostały zerwane.Pozatyrn wszystkie 

rozkazy z Komendy Naczelnej przychodziły do mnie a ja z koleji odbit

ki na powielaczu przerzucałem na poszczególna powiaty,lecz nie napot

kałem się o jakiejkolwiek wzmiance © połączeniu się z Mieczem i Płu®4< 

giem.Lech zaproponował mnie bym z Janem Biangą obsługiwali radiostacji 

nadawczo - odbiorczą,która znajdowała się w bunkrze"Ptasia Wola",była 

ona niekompletna i tam było potrzeba jakich drobnych części*

W dniu 1 września 1943r.zostałem wezwany ponownie do Kamienni 

cy Królewskiej do Lecha.Po przybyciu zastałem Lecha i Westphala.Lech 

miał mało czasu więc z  miejsca rozpoczął mówić •  przywiezieniu z Gdy

ni części do radiostacji nadawczo-odbiorczej.Lech miał na uwadze mój 

spryt i odwagę ilatego wybrał mnie d® tej akcji.Rozkaz brzmiał; 

kolego Pióro pojedziecie do Gdyni na ul .Świętojańską pod nr.lecz już 

numeru nie pfmiętami ale to był ostatni mały domek po prawej stronie. 

i tam mieszka p.inż.nazwiska już też nie pamiętam/pracował w Stoczni 

Marynarki Wo^ennenj przjr zakładaniu radiostacji nadawczo-odbiorczych 

na łodziach podwodnych*/po wejściu do niego należy powiedzieć pozdro

wienie od kolegi z miejscowości,leśna dziura, odpowiedz powinna larmiBbi 

być dziękuję,morska fala.Lech niezależnie od tego dał mi kartaczkę 

którą miałem wręczyć temu p . inżynier ©w i .

W dniu 3 września 194-3 r udałem się pod wskazany adres do Gdj

ni.P.inż.zastałem w domu .podane hasło i odzew dobrze się zgadzał©.

Podałem mu karteczkę od Lecha,pf^zym udaliśmy się do szopki* w podwórzt

Paczka była już gotowa,podał mi schemat połączeń by radiostacja mogła

działać.Do paczki włożył materjał wy obuchowy z lontem na zewnątrz.Do

całości dodał mi buteleczkę w której był,jakiż, płyn łatwopalny,dał

mi też laseczkę na końcu której była zapalniczka,wystarczyło stuknąć

o ziemię i sama zapaliła się.W razie aresztowania należy rzucić na zie 

mię paczkę obok niej o ziemię stłuc butelkę stuknąć kijem o ziemię i

szybko uciec chociażby parę metrów w bok*Przed wyjściem na ulicę
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przez okno zauważyliśmy na drugiej stronie ulicy stojącego* który obse] 

wował ten mały domek inżyniera.Przez podwórze i zapleczami bydynków 

przeprawiłem się do dworca kolejowego .Po drodze miałem wstąpić do poa 

Kamińskiego,mieszkał ^ón^od lasem w małym domku jednorodzinnymoKamińsł 

obdarzył mnie dwoma pistoletami pŁrubellum 9mm z 4 szt magazynkami z 

amunicją ,to było dla Lecha .Dom Kamińskiego* był pod obserwaeją/W 194* 

Kamiński został aresztowany i w Gestapo Gdańsk zamordowany./Po wyjścii 

na ulicę zauważyłemtże o jakież 50 metrów w prawo stał żandarm z rowe

rem i zaczął za mną podążać.Skręciłem w jedną,potem w ńrugą uliczkę,m 

żandarm stale podążał za mną.Widziałem,że zamierza mnie złapać, przez 

dziurę w płocie przeszedłem przez podwórze młyna Cyrklafa i wydostałea 

się na ul.gdańską*Liczyłem,że już zagubiłem mojego szkopa.Po wejściu 

na rynek żandarm z lewej strony wchodzi też na rynek .W dniu tym ludzie 

szli do kościoła więc i ja postanowiłem tam zajrzęć.Dochodziłem do ko 

ścioła to i zauważyłem jak żandarm macha ręką do mnie bym się zatrzymał 

Co teraz zrobić w kieszeniach mam broń w ręce żandarma się nie oddam, 

chyba wyprowadzę go w pole#I tak się stało .Po wyjśeiu do kościoła sta

nąłem zaraz za drzwiami głównego wejścia.żandarm postawił rower do 4»s 

drzewa i szybko wleciał do kościoła,ja lekko przytrzymałem drzwi aż 

żandarm przejdzie przez drugie drzwi .Wtedy wyskoczyłem na dwór złapał*
*

łem zupełnie nowiutki rower żandarma i ul Koszeiuszki pofruwałem sobie 

w kierunku do torów kolejowych a ścieżką wzdłuż torów kolejowych doje

chałem do miejscowości Gościcino.Od Gościcina wjechałem na szosę,która 

prowadziła do Luzina przez skrzyżowanie szos Lębork-Wejherowo Luzino- 

Puck.W odległości 100 metroó przed Skrzyżowaniem zauważyłem,że na sa^t 

mym skrzyżowaniu stoi patrol w czarnych mundurach a wię to było Gestapi 

po .Skręciłem w lewą stronę,zamierzałem ścieżką ominąć skrzyżowanie. 

Niemcy to zauważyli i szybko lecieli mi naprzeciw0Przy końcu ścieżki, 

która wychodziła na szosę był mały pagórek i wtedy ja zrobiłem wtył 

zwrot i szybko pojechałem z powrotem.Byłem może 1 kim od miejsca wjaz

du na szosę zauważyłem w pobliżu młody sosnowy las.W dniu tym pod wie- 

czór spadło trochę deszczu,na piaszczystej drodze pozostawały śiadj^.
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Na skrzyżowaniu było słychać warkot samochodu widocznie Niemcy zamie

rzają mnie ścigać .Wziąłem rower na plecy i tyłem cofałem się po pia

szczystej drodze do zalesienia.Rower ulokowałem w gąszczach a ja za

jąłem stanowisko do obrony i zaatakowania Niemców, gdyby byli podcho

dzili do zagajnika,przecież byłem w posiadaniu 2-óch pistoletów z 4- 

ema magazynkami naboi .Samochód z Niemcami zatrzymał się przy zagajni

ku popatrzyli na ślad,widać były stopy z przeciwnej strony,więc wsk©- 

czyłi z powrotem i pojechali dalej.Może na przestrzeni 2 kim były za

budowania gospodarskie to tam wjechali na podwórze i zrobili rewizję, 

lecz i tam mnie nie znaleźli,więc pojechali dalej w kierunku do Wej- 

her@wa#Udałem się do miejscowości Kambowo do komendanta komendy Wsi 0 

Po drodze wpadłem w bagna,bo było już ciemno .Do Kambowa dotarłem © 

godż.23.00.U gospodarza zatrzymałem się przez 3 dni.Przez te dnie was 

wszystkie skrzyżowania i na drogach były kontrole,sprawdzali samoch©*- 

dy,wozy konne,rowery i pieszych.W trzecim dniu nadeszła wiadomość,że 

zaprzestań© kontroli drogowej .W dniu 7 .września 1943 r.wczesnym ran

kiem syn g o s p o d a r z a  wziął rower i po przez pola drogą okrężną przepp 

prowadził go poza miejscowość Luzino i na cmentarzu miał poczekać na 

mnie.Gospodarz zaprzągł konie do woza,na wóz wstawił dwie bańki z mle 

kiem a do trzeciej włożono części do radiostacji nadawcfe©* -odbiorczej 

Pistolety i magazynki podbiliśmy pod skrzynię woza.Ja na siebie wło

żyłem długi kitel,n^głowę założyłem chustę,©bok mnie usiadła teściowa 

gospodarza a z prawej strony usiadł sam gospodarz #W rękach babki trzy 

mały książeczki do nabożeństwa i różaniec,Jechaliśmy przez cały czas 

dobrze,aż tu za torami kolejowymi w Luzinie zatrzymuje nas Policjant, 

pyta się gospodarza a dokąd jedziecie-gospodarz odpowiada,że do Mle

czarni z mlekiem,popatrzył na konwie zmlekiem następnie podniósł pęk 

słomy,lecz niczego tam nie był®,pyta się a eo to są za kobiety-gospo- 

darz odpowiada Am jedna to moja żona a droga teściowa po drodze wio

zę ich do kościoła.Policjant kazał pojechać dalej.Pojechałiśmy na 

omentarz,który ihaaiaii znajdował się już poza wsią Luzino.
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P© przebraniu się na cmentarzu zabrałem swoje rzeczy dziękując za prz; 

sługę rozjechaliśmy się.Z miejscowości Wyszeeino jest wysoka góra,by

łem w połowie tej góry i na środku szosy stanęło dwóeh żandarmów, któ- 

rzy machali rękami by się zatrzymać.Widzę że nie mam żadnej szansy 

na wydanie walki,więc postanowiłem roweru nie ©hamować i z całym pę

dem jechałem w sam środek pomiędzy obydwóch żandarmów, gdy byłe już kia 

blizko zawołałem,że chamulec jest zepsuty nie mogę się zatrzymać a na 

dodatek krzyknąłem Heil HitlerpŻandarmi w ostatniej chwili rozstąpili 

się a ja znowu frunąłem jak ptaszek w powietrzu.Byłem już na samym do 

le tej góry obejrzałem się i widziałem jak tych dwóch żandarmów stało 

w tym samym miejscu,widocznie żałowali, że mnie przepuścili .Jeden z mifci 

nich to był komendant JJoisterunku Policji ze Strzepcza,który kilkakro1 

tnie mnie poszukiwał u ojca a ten drugi to był jego zastępca.Bo bunk*< 

kru Jutrzenka dojechałem szczęśliwie a dnia następnego przeprawiłem 

się lasami do Bammmmaffi® Kamiennicy Królewskiej i paczkę przekazałem 

Augustynowi Westphal owi.

Stoczona walka w dniu 17.września 194-3 r . w Kamiennej Górze
as ss ss ss ss ss ss ss ss ss ssss ss ss ss ss ss =  s= =  ss sr s= Ss ss ss ar,; ł ł c e s s s s :  s=st ł.; =  =  ss t= fc= s= a; ar sr at ss es ss 52 ss as ss s= ss

W Kamiennej Górze pow .Wejherowo w zabudowaniach Józefa Wrońskiego ps . 

"LisMped całym budynkiem mieszkalnym znajdował się duży bunkier party- 

zancki w którym mogło pomieścić się n®rmainie 4O®0partyzantów .zabudoi 

wania gospodarskie przylegały do lasów mirachowskich .W poblizkim ro

wie gęsto zalesione krzakami odbywały się szkolenia wojskowe z zakre

su Szkcły Podhorążych.Tam też postawiono drugi bunkier.Kto nie miał 

miejsca na przenocowanie się względnie był spalony bunkry te stanowił: 

koszary wojskowe .Dowódcą ich był por.Piask z Pobłocia,który był rów»i« 

nież wykładowcą i instruktorem szkolenia bojowego.Szkolenia czasem 

trwały po kilka dni i wówczas bunkry te były wykorzystywane na zakwa

terowanie, W dniu 16 .września 1943 przybyłem tam pod wieczór .W §>óżnycl
\

gedzinych wieczornych otrzymaliśmy przez Józefa Wrońskiego wiadomość 

że Niemcy szykują się do obławy,a szczególnie mają obstawić wszystkie 

drogi prowadzące do lasu i wychodzące z lasu,że obława ma nastąpić
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w dniu 1 7 .września.Ja nie przywiązywałem wielkiej wagi na takie wiado

mości,gdyż były one zawsze nieaktualne,względnie były zastosowane w ir 

nych okolicach .z Lisem prawie przez całą noc słuchaliśmy radia w róż

nych krajach omawialiśmy różne sprawy organizacyjne a z rana o godzitiś 

nie 5,30 razem z Pobłockim wyruszyliśmy w drogę do Starej Huty,gdzie 

czekał na nas Westphal. Jeden pistolet parubellum dołem Pobłockiemu,a 

drugi włożyłem za pas pomiędzy nogami.Pobłocki stojąc na ośkach tylmdu 

nich kół jedną ręką mógł mnie trzymać a drugą mógł strzelać gdybyśmy 

zostali zaczepieni.Nie zauważyłem jak Pobłocki włożył do mojej teczki 

pistolety bębenkowe i pochwę odparubellum .Przejechaliśmy podwórze 

leśniczówki w Kamiennej Górze i tam nikogo nie był©.Gdy wyjeżdżaliśmy 

z lasu na samym skraju z za olbrzymiego buka wyskoczył czarny smok w 

gestapowskim mundurze w rękach trzymał pistolet maszynowy i zawołał 

/halt henćte hóh/ stać ręce do góry .Pobłocki zeskoczył z roweru tak dis 

mnie niekorzystnie,że ja z rowerem przewróciłem się na ziemię .Gestapo

wiec zamierzał obydwóch złapać,lecz którego najpierw załatwić .Wstałem 

i rower postawiłem do krzaków ,w tym momencie z kieszeni wyjąłem do 

garści tabakę,krzyczy do mnie bym się na bok odsunął bo będzie strze

lał za uciekającym to powolne poruszanie zadecydował©,że Pobłocki do«- 

ść daleko odleciał i wskoczył do lasu,Oddane serie strzałów były spóź

nione Pobłocki dostał w piętę, i zdążył zaszyć się w lesie.Teraz kole; 

ka na mnie .Niemiec otworzył torbę któr# z roweru spadła a z niej wysy

pały się pistolety bębenkowe i pochwa od parubellum .Pytał się mnie 

czyja to teczka,odpowiedziałem,że to tego gościa co uciekł,a kto to Haą 

był za jeden,odpowiedziałem,że jadę z pracy z Lęborka spotkałem go i 

prosił bym go na rower zabrał więc zabrałem .Teczkę powiesił na rowerzi 

i tak jechaliśmy .Wtedy dopiero zrewidował mnie czy ja nie posiadam brt 

ni .Odpowiedziałem mu też,że mam przecież papiery-, że jadę z roboty. 

Niemiec odpowiada /  Ich szheishena auf Ihren papiren/ Ja sram na twoje

papiery '-Niemiec zrobił pół obrotu w prawo wyciągnął rękę w gó-
,y*ia£V

rę i zawołał-chftdżcie szybko ja już jednego jwaiamnepolskieg© podziemnej 

go bandytę son .Wtedy dopiero zauważyłem, że od zabudowań oddalonych
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około 80 metrów biegiem leciało okołon* 20 Niemców .Gdy Niemiec odwra

cał się do mnie w oczy wsypałem mu tabaki dostał kilka potężnych cio

sów w szczękę i w żołądJek tftk,że padł na ziemię,Chciałem wyrwać mu 

pistolet MPi^ lecz tenże był umocowany na pasie,a mój nóż był w teczce 

Nie miałem już żadnego czaau,każda sekunda dla mnie byłe cenna,kopnął* 

łem parę razy Niemca w głowę i twarz i uciekłem do lasu.Niemcy którzy 

biegali na pomoc strzelali w powietrze,nie mogli strzelać do mnie bo 

w prostej lini leżał ich kolega,którpgo kule mogłyby trafić.Byłem już 

może oddalony o jakież* 80 - 100 metrów wtedy w krcuhku do mnie posy

pały się serje strzałów z pistoletów maszynowych.2.a drzewem obrałem 

dobre stanowiska i odpowiadałem im również strzałami.Niemcy zaczęli 

z granatników rzucać granaty , odłamkiem dostałem w magęm w głowę. 

Zostałem ranny w nogę i w palec lewej ręki.Po złączeniu się z Pobłoc

kim mając 4 magazynki amunicji w skarpetkach ̂ wycofywał i śmy się w głąb 

lasu ostrzeliwując się .Po stronie wroga było słychać jęki,byli ranni 

lecz ile tego nie dowiedzieliśmy się.Po zabandażowaniu ran Pobłocki 

wyruszył w kierunku wsi Stara Hut a. zamierzałem przedostać się z powro

tem do zabudowań Wrońskiego by wydostać z tamtąd 20 partyzantów, którzj 

pozostali w bunkrze.Pomiędzy leśniczówką Kamienna Góra a skrajem lasu 

na północ od leśniczówki,były moczary i bagfca i ja wybrałem ten kieru

nek wydostania się z losu.Gdy znalazłem się na samym brzegu lasu na p« 

lu zauważyłem żonę Wrońskiego,która na polu kopała ziemniaki.Do niej 

muszę przedostać się .Z  jednej strony było widać leśniczówkę a dookoła 

niej widać pełno Niemców,którzy lufy mieli skierowane do lasu i czeka

li na partyzantów .Po drugiej stronie stał patrol Niemców z CKM-em 

Pomiędzy polemna którym były ziemniaki i brukiew a lasem była wolna 

przestrzeń łąki o szerokości 30 metrów.Przedostać się przez ten odciao 

nek łąki mogłem zostać zauważony od strony leśniczówki jak też od pa

trolu z przeciwnej strony.Naiwałem zielonych gałązków z drzew czołgaj© 

jąc się.zatykałe te gałązki tworząc aleję.W ten sposób dotarłem do ęBffl: 

pola z ziemniakami.tam czołgając się dotarłem do Wrośskiej.Po krótkiej 

rozmowie Yrońska doła mi swój kitel i chustę na głowę/ do ręki wziąłem
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kosz i tak dotarłem do zabudowań Wrońskiego,W bunkrze wszyscy spali. 

Najpierw zabandażowano moje rany i na moje wezwanie wydałem rozkaz 

•puszczenia bunkru jako terenu zagrożenia.Nie byliśmy w stanie^Niemcon 

walki,ich liczbowo była przewaga i byli w posiadaniu lepszego uzbroje- 

nia.Wydostać się z okrążenia należał© przejść przez wzniesienie pagór

ka w kierunku na północ o jakież 500 metrów.Miejsce zbiórki po przej

ściu tego odcinka wyznaczyłem zagajnik za pogórkiem .Jedni założyli 

kitle kobiece z koszami, niby na pole do kopania ziemniaków maszerowali 

jedni gęsi pędzili na pole i krowy a dla reszty przygotowano skrzynię 

z wozem do której kładąc się konno przewieziono do zagajnika,z zagajni

ka prowadził wąwóz wprost do rzeki.Nie wszyscy przestrzegali ostroż- 
t

ność^kilku zostało zauważonych przez patrol i wywiązała się walka^ 

Wylecieliśmy na pomoc akcja się udała Niemcy wycofali się,byli ranni* 

a my szybko przez wąwóz przeprawiliśmy się do rzeki płynąca obok wsi 

zielony Dwór .Willi Wolter,Kortasowie,Roliński,Jan Kanka, i pozestai^4 

przejął dowźdca oddziału partyzanckiego por.Teodor PlaskVwymaszerowali 

do bunkrów w lasach tępskich.Ja sam skierowałem się w kierunku do Sta

rej Hity.Po drodze wstąpiłem do zabudowań gospodarza Patelczyka,który 

mieszkał na Wybudowaniu Strzepcz .Synowie Bolesław i brat w tym dniu 

przebywali w bunkrze "Ptasia Wola" Wymieniłem mokre skarpetki,Patelczy 

kowa poprawiła mi moje bandaże i po spożyciu posiłku udałem się w dal

szą drogę.

Pomiędzy jęzorami Lewinko a Miłoszewem jest piaszczysta droga 

Na tej drodze spotkałem zakonnicę,która była boso w sandałach,w ręku

trzymała duży różaniec i pierwsza do mnie się odezwała w te słowa,-
JM;

a synku dokąd ty idziesz,odpowiedziałem,że Ydo wsi Starej Eutj- na te 

odpowiedziała mi,że tam do tej wioski nie idż,bo tam jest pełno niem- 

ców,którzy przeprowadzają rewizje po demach , aresztują młodych Pelaków 

poszukują dwóch szpiegów,którzy uciekli z Kamiennej G-óry î poszła dał# 

lej.Na chwilę zatrzymałem się .a  następnie poleciałem za nią wołałem by 

się zatrzymała,chciałem się ją zapytać co tam więcej słychać i kogo 

Niemcy już aresztowali.
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Widziałem jak zaszła za krzaki a były tam tylko trzy .Dobiegłem do tyeł 

krzaków, wołałem, szukałem i jej nie znalazłem .Wracając z powrotem zau

ważyłem moje ślady w jedną stronę i biegające w drugą stronę,lecz śla. 

dów stóp zakonnicy nie był©tślady te byłyby widoczne,gdyż przed pół 

godziną spadł lekki deszcz a na suchym piasku dobrze byłowi widać 

spadnięte krople deszczu.Nigdy nie wierzyłem w jakież duchy,lecz w tyi 

wypadku okazało się że cóż istnieje .Zmieniłem sw< zamiar pujścia do

wsi Stara Huta .Skręćiłem w lewą stronę w kierunku ..si Lewinko .Na jezii 

rze w pobliżu brzegu właściciel jeziora Chołka łowił ryby,już kończył 

swoją pracę.Z brzegu zawołałem do nieg© i poprosiłem by przyjechał do 

mnie .Opowiedziałem mu w jakiej sytuacji znajduję się,fiia@!a©iikft że jemtai 

stem ranny i potrzebuję pomocy .Dwaj synowie P.Chołki posiadali bunkś. 

ier w polu a podczas dnia sj>ędzali czas po drugiej strony jeziora. 

Odwiozłem p.Chołkę do domu a ja wróciłem na drugą stronę jeziora,gdzi< 

szeroki pas nadbrzeżny był porośnięty sitowiem i trzciną.Dzień był sł< 

neozny było ciepło,znalazłem pniak drzewa na którym usiadłem.W pewnym 

momencie zaczęły świstać kule nad głową,spojrzałem i zauważyłem,że na 

skraju lasu od wsi Staraj Hutji stols patrol Niemców,którzy w kierunku 

mnie strzelali.Doczółgałem się do łódki,którą wypchałem w zarośla 

sitowia,a dla siebie wybrałem kacze gniazdo .Widziałem jak Niemcy zerw? 

li  się do biegu w kierunku d© mniema gdy byli blizko na głowę włoży

łem koronę w postaci kaczego gniazda,Po przybyciu na miejsce Niemcy 

stwierdzili,że tu któż musiał być,gdyż są tu ślady .Wołałi by wyjść z i 

wody bo będą strzelać.Mieli ze sobą psa ,lecz ten za wyjątkiem szcze

kania do wody nie wchodził.Nastąpiło strzelanie , siekano z automatów 

maszynowych a w końcu rzucano granaty .Akcja ta trwała do dwóch godzin 

Na horyzoncie nieba ukazała się ciemna chmura z której zaczął padać 

ulewny deszcz.Niemcy początkowo skryli się pod drzewami a po jakimś 

cziasie odeszli.P© czterech godzinach jesiennej kąpieli dotarłem do 

łódki.która była podziurawiona od kul,a wniej było pełno wody.Wylałem 

wodę i dziury pouszczelniałem szmatami,które znalazłem w łódce,był tai 

nóż,którym mogłem ostrugać z drzewa patyki.Byłem zmęczonym % p®ł©ży-310



łem się i zasnąłem .Przebudziłem się © północy,okazał# się,że znowu 

d© połowy leżałem we wodzie .Tym razem mogłem dokładniej dziury uszcze 

lnic,gdyż księżee w całej pełny przyświecała na niebie nie był© żad

nej chmury .Łódką wróciłem do Lewinka,na brzegu oczekiwał mnie Ohołka 

W mieszkaniu miał rozpalony żelazny piecyk,szybk© przebrałem się w su 

chą bieliznę i ubranie.Córka inna szybko zmieniła mi opatrunki,byłem 

zupełnie wyczerpany z sił „Po spożyciu posiłku i wypiciu wódki,długi 

czas opowiadaliśmy sobie o różnych przeżyciach.W tej samej wiosce mie 

czec,więc tam do niego udałem się.Na podwórzu nastałem matkę 

która przez całą noc przesiedziała na klocu drzewa i z różańcem w rę

ku odmawiała modły może już za zabitego synajSyn nagle się zjawił i 

żyje.Na drugi dzień ojczec w rozmowie zaczął mnie przekonywać,że tj> 

co ja robię jeat bezcelowe,że w przyszłej Polsce nigdy nie będę^żad- 

nyoh uprzywilejowań,że szkoda zdrowia i żyeia.Ja na to dwlikytnie ©d- 

powiedziałem,że jestęm kawalerem,nikt za mną płakać nie będzie i w©lę 

zginąć fina jako Polak,aniżeli mam pujść na front i Niemcom się wysługi* 

wać,Zachorowałem na grypę,Na szopie w zabudowaniach mego ojca miałem 

w letniej porze pobudowany pod sianem bunkier do którego wchodziło ®ii 

się z środka przez odsunięcie belek.Nocnymi porami przychodzili do mnie 

koledzy za partyzantki przynosząc mi również lekarstwa i bandaże*Po 

dwóch tygodniach poczułem się już dobrze.Do ojca przyszedł ze Strzep- 

eza Józef Nastały z nowiną,że Niemcy już wiedzą kto stoczył wałkę z 

Niemcami w Kamiennej Górze w dniu 17 .września,że to był Ludwik Miotk 

i Lewinka\mogą każdej ehwili zrobić rewizję i mogą go aresztować.

To ostrzeżenie przyjąłem poważnie,na szopie bunkier zawaliłem opuści

łem rodzinną strzechę,udałem się na dalszą tułaczkę do mojego bunkru

A-
"Jutrzenka " w lesie Zemblewo.W trzy dni po moim odejściu -©4 ojca Nie

mcy o świcie dokonali gruntowne® rewizji,przewróćiii siano na szopie, 

słomę w stodole,szukałi za zdjęciem moim,lecz ptaszek znowu pofrunął 

w siną dal.Pytali się ojca,gdze przebywa syn Ludwik,-ojczec odpowie

dział że od tego czesu jak pojechał na roboty do Niemiee jego niewi<*®=3 

działem i nie wiem gdzie może przebywać.

str 31*- 5 3
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Na letnisku Wroga w Rumii zagórzu

str 52.- / ^
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Dużym sukeesem było zniszczenie zbiornika z benzyną na letnisku w Ru~ 

mii zagórzu .Zmontowali tam Niemcy duży zbiornik de zmagazynowania ben 

zyny specjalnej .Pojemność miał ponad 100.000 litrów .W środku był emał. 

liowany.Specjalna komisja zbadała pod ciśnieniem szczelność zbiornika 

Nowy zbiornik wkopane w ziemię .Przystąpiliśmy de działania .Musieliś

my w nim zrobić kilka otworów.Trzeba było posłużyć się ręczną wiertar 

ką.Przemycili ją w częściach dwaj Francuzi,którzy należeli do naszej 

grupy, €^>yli zatrudnieni na lotnisku .Jeden z nich nazwany był Marceli 

Wcziasie prac ziemnych udało się Francuzem wyborować kilka otworów o 

średnicy 2 .5  milimetra,zakleić je gumą i zamalować tym samym kolorem, 

jakim był pomalowany cały zbiornik .Wreszcie zakopano go w ziemię i od 

dano do użytku .Pod wielkim ciśnienie płynu kerki powypadały z dziur 

i benzyna powoli lecz ciągle wyciekała.Po jakimś eziasie Niemcy zorie 

ntowali się,że benzyna z basenu uchodzi.Newa komisja stwierdziła brak 

22,000 litrów benzyny specjalnej .Wściekłość Niemców nie dało się opi

sać .W tym samym okresie postanowiliśmy dokonać innego sabotażu na lot 

nisku .Stały tam samoloty,które nie dawały nam spać, a w magazynach mie 

śeiły się nowiutkie części samolotowe i siln iki.Postanowiliśmy znisz- 

szczyć i unieszkodliwić samoloty i części,W tym celu skontaktowaliśmy 

się z grupą partyzancką w Gdyni.Ta grupa prudukowała proszek kwasożrą 

cy.Zorganizował ją mecenas Wegner,który jak się później dowiedziałem 

był komendantem Rejonu Gdynia-GdaAsk-Tezew.

W skład grupy wchodzili chemicy i laboranci.Proszki te i table 

tki,tak zwane płatki,wytwarzane przez nich służyły różnym celom sabo*' 

tażowym.Partyzant Deyke Władysław i Jan Gruszewski znów weszli w kon

takt z Francuzami .Dostarczyli im pewną ilość tego proszku .zadaniem 

Francuzów było obsypać proszkiem silniki samolotów,znajdujące się w 

hangar ach, motory samolotowe i części samolotowe w magazynach .Przy zet 

knięciu się z jakimśkolwiek metalem preszek działał wyżerając dziury 

W taki sposób został© zniszczonych w Rumii 5 szt samolotów myśliwskie; 

i kilka innych. 312
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no i duża roaąśsśn ilość części zapasowych.

Na lotnisku powstało zamieszanie,kiedy samoloty wypchnięto z 

hangaru,nie mogły wznieść się w górę,bo żaden pilot nie mógł zapuścić 

mjtszyny.Na miejsce wypadku znów przyjechała nowa komisja eelem zbada

nia przyczyny unieruchomienia silnikdw .Ustalono, że we wszystkich s il 

nikach są duże wżery i niema mowy o zapuszczeniu maszyn .Wymontowane 

motory i ich analiza wykazała,że wżery spowodowały jakież kwasy.Are

sztowano wiele Niemców i innych zatrudnionych na lotnisku pracowników 

Dochodzenie jednak nic nie dał©.Nikt nie przyznał się do jakiejś ro

boty sabotażowej.Nie znaleziono też żadnych śladów,które mogłyby wy

jaśnić sabotaż.Niemcy przenieśli do innych prac wszystkich nie nie

mieckich robotników,między innymi i Francuzów.Od tej chwili każdy kto 

wchodził na lotnisko podlegał dokładnej rewizji*

Trzeba było teraz znalsść inną metodę sabotażową Wnet się też 

nowa praca znalazła,Do Rumi Zagórza nadchodziły transporty gazików 

samolotowych i inne części z f-my Kannenberg(montaż i naprawa samolo

tów ) Zawiadowca stacji Wiktor Formela i władysław Deyk zorganizowali 

podczas rozładowania tych części obsypywanie ich proszkiem już nam ma 

znanym .Skutek był taki,że jak Niemcy szęści tych potrzebowali,okalały 

one się nie do użytku.Partyzant Dąbrowski z Rumii zorganizował podo

bny sabotaż w warsztatach obróbki części samolotowych w Zagórzu.

Takie akcja były prowadzone przez Polaków zatrudnionych w warsztatach 

w Gdyni w Deutshe Werke.

W dniu 21 .listopada 194-3 r został zorganizowany zbrojny napad na 

lotnisko w Strzebielinie pod Lęborkiem.

Akcję tą zorganizował komendant Naczelny”Gryfa Pomorskiego'V inż.Grze 

gorz Wojewski pseudonim”Ferum'!Wojewski miał ubraną drużynę w mundury

go wzięto <_» partyzantów,* grupy por.Leoperta ,Michałkijps .Batory, zgru 

py pawła Hebla ps .Zagłoba,z grupy Ludwika Mietka ps.Pióro - razem 

było nas 30 partyzantów.

zbrojny napad na lotnisko w Strzebielinie

Wermachtu irkilku w mundurach oficerów Wermachtu .Z^grupy por.Kamińskie
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Wojewski z Batorym podezołgali się $©d budkę wartownika,która stała 

przy samej bramie .Od strony zewnętrznej były krzaki i to był dobry

teren do zamaskowania .Czekał i na zmianę warty, posiadał i czujnik,pod*i
tPf

słuchali hasło i odzew wojska niem,które ytym dniu obowiązywał© i wy« 

cofali się do naszego zgrupowania.Teraz nastąpiło przygotowanie do ał 

c j i .Najpierw zerwano połączenia telefoniczne zrobiono w siatce ogro

dzeniowej prowizoryczne wejście na teren lotniska.Na 20 minut przed 

mającą nastąpić zmianą wart,na aaaci teren lotniska wmaszerowała zmians 

partyzantów ubranych w mundury niemieckiego Wermachtu lotniczego.Prze 

prowadzono zmionę wart.Pierwszy wartownikbył nieco zmieszany,lecz ha

sło i odzew były prawdziwe,więc zszedł z posterunku,to samo było 59*2 

przy hangarach; druga grupa podeszła i rozbroiła wszystkich.Żółnierze 

musieli położyć się na ziemię nad którymi nasi trzymali sgraż.Następ

na grupa wpadła do wartowni .Niemieccy żółnierze jedni leżeli ns^óżkac 

kach,siedzieli na krzesłach i spali.Na rozkaz Wojewskieg© zaskoczonyfc 

rozbrojono .Musieli położyć się na podłogę.-a lufy naszych partyzantów 

zostały skierowane do leżących na podłodze.Kluczami otwarto magazyn 

gdzie była broń i amunicja,partyzancki samochód czężarowy najspokoj

niej podjechał pod magazyn .Gdy partyzanci ładowali broń na samochód 

Ja z Michałkiem zniszczyliśmy sześć samolotów myśliwskich.Z portierni 

zabrałem dwie maszyny do pisania jedną przekazałem Komendzie Naczelne 

a drug^iobecnie piaszę ten pamiętnik.Akcja ta nie wywołała strzelani

ny tak jakby na lotnisku nic nie zaszło.

Po wykonaniu tej akcji odjechaliśmy w kierunku do Wejherowa.Pomiędzy 

Wejherowem a Gościcinem wjechaliśmy do lasu,gdzie zrzuciliśmy zdobytą 

broń,Na samochód założyliśmy- prawdziwe tabliczki rejestracyjne,po czy 

z szoferem odjechałem do Wejherowa,a koledzy broń pochowali do bunkru 

i pozostali w bunkrach Lepera.

Zdobycz ze Strzebielina wynosiła: 10 skrzyń amunicji do kbk w tym 2 

skrzynie do automatów ,1 skrzynia naboi do paruŁellum 9 mm .2 szt LKM 

Jo szt KBK* 13 szt M-Pl. 40 szt granatów,10 szt min talerzowych

5 kg .trotylu,500 mtr kabla zapłonowegę„5 szt lornetek .2 maszyny do pi 

sani a i kilka mundurów wojskowych.
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Po naszej akcji Kiemcy nie mogli zorientować się,kto mógł dokonać roz 

brojenia wartowni na lotnisku w Strzebielinie,gdyż osoby były w mundu 

raeh niemieckich,władałi doskonale językiem niemieckim,samochód posia 

dał znaki wojskowe a najważniejsze,że hasło i ©dzew było zgodne jakie 

w tym dniu obowiązywało *

Więc teraz babka na tiesmmitofclłgtiijani dwoje wróżyła,albo istnieją 

jakież grupy partyzantów w wojsku niemieckim,albo są silne oddziały 

partyzanckie polskie,które w tym wypadku miAł^by kontakt z żółnierza- 

mi lub dowództwamiotniskśL w Strzebielinie, Takie zmartwienie mieli 

Niemcy,ale ay tej nocy spaliśmy głęboko i spokojnie,śniliśmy o Polsce

o Wolności*

Powiatowy Wydział Informacyjny na pow M - 1
: s s s s c : s : s : s : s s s s s a s s s s s 3 3 s 3 s s s s s r z = : = = : = z g ; - = i

Z dniem 1,12,194-3 r otrzymałem z Komendy Naczelnej nominację n* Kie

rownika Powiatowego Wydziału Informacyjnego na pow .Wejhero«6,pow .Puck 

i Gdynię .Początkowo kolportaż obejmował jak wyżej M-l, a w 1944 r 

wszystkie rozkazy i odezwy Rady i Komendy Naczelnej przechodziły prze 

moje ręce kolportażu*

Odgis pisma_z_Komendy_Naęzelne^_dotyczy_moiej osob£_

Tajna Organizacja Wojskowa M.P* 7 .X I I ,1943 r .

Gryf Pomorski 

Główny Wydział Organizacyjny 

Nr ,641/ 43
Do Kolegi Pióre

W załączeniu przysyłamy Koledze nominację na Kierownika Powiatowego 

Wydziełu Informacyjnego,oraz poniżej wyciąg z statutu,według którego 

naifcży postępować,mamy nadzieję,że Kolega zajmie się sprawą z pełnym 

poświęceniem dla dobra Ojczyzny i Narodu Polskiego,W szczególności zaś 

praca Kolegi polegać będziefe na przepisywaniu na powielaczu i kolporte 

waniu w powiecie M 1 wszelkich nadesłanych przez Okręgowy Wydział In

formacyjny ulotek,odezw i czasopusm.Nie wolno zaś Koledze wydawać wzgl 

kolportować samodzielnie jakichkolwiek odezw,ulotek i„t,p  „albowiem na-

sza organizacja obejmuje całe Pomorze i dlateeo jednolicie musi być
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kierowana i inf ormowana.Zaznać z amy, że kierownikiem Okręgowego Wydzia 

łu Informacyjne go, są pewien sędzia i profesor i grono innych poważ

nych osobistości .Po otrzymaniu niniejszego zechce się Kolega zgłosić 

zaraz u Kolegi Lisa i złożyć na ręee jego przysięgę,ustaloną,przez 

Komendanta Naczelnego «

Nie wolno Koledze zdradzać przed członkami zwykłymi i przed Komendan 

tami Gminnymi jakie stanowisko zajmuje Kolega w Organizacji*

Wyciąg z Statutu
maaasatagiatfleaaaą&saa&s '*sa* =3m są?ss

Powiatowy Wydział Informacyjny przepisuje i kolportuje otrzymane z 

Głównego Wydziału Organizacyjnego otrzymane odezwy ijt ulotki Rozpow

szechnia wiadomości radia rządu polskiego,jeżeli posiada własny apa

rat odbiorczy i realizuje punkty 1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,Regułaminu dla Ko

mend Gminnych,czyli,że podtrzymuje ducha narodowego i szerzy wśród 

rodaków w wiarę odzyskania niepodległości,zwalnianie biegu pracy we 

wszystkich dziedzinach życia opanowanego przez Niemców .Zachęca Pola- 

ków i Polki do wykonywani a^iabo taż owych, których wróg nie zauważy, od- 

mawia Polaków od eindojczowania się,propaguje dezercję wśród żołnie

rzy rekrutujących się z elndojozowanych Polaków.

Pewne czynniki nazywają naszą organizację,że jest separastyczna.Zaz

naczamy, że jesteśmy Organizacją czysto Wojskową i nie zajmujemy się 

żadną polityką partyjną.

Kierownik Biura Kierownik Głównego Wydziału Organizacyjnego

Główn.Wydż .Org .

/  - /  Echo /  - /  Leoh,

P .soPieczątki i znaczki odebraliśmy .Serdecznie dziękuję .Zrobić pro

szę nową pieczęć i to z napisem,Tajna Organizacja Wojskowa Giyf Po

morski Komenda Naczelna/ okrągła ogon zadarty- w górę/ .Pieczątki nam 

się podobają.Nowe wzory później.Dziś brak czasu.Póżniej nadeślemy 

odezwy i .t .p  .Proszę studiować materjał terenoznastwo wkrótce egza

min.
Czołem /  « /  Lech.

£a zgodność z oryginałem

L.Miotk.

str 36.-
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Do powielania posiadałem dwa powielacze i jedną maszynę do pisania 

Potrzebny materjał do powielacz i papier do maszyny dostarczali: Józe! 

Drewa,Jan Kanka,Trepczyk ze Saażyna^ładysław Szuta z Wejherowa. 

Powielaeze i maszyna do pisania znajdowały się w małym pokoiku na pod* 

daszu w budynku Kankiego.W tym pomieszczeniu był mały piecyk żelazny 

podłączony do przewodu kominowego.Przy powielaniu byłi zatrudnieni, 

Zenon Czerwionka,Dejk Władysław,Alojzy Miotk,Stefan Kanka i Jan Kanka* 

Jesienią 19^3 r poraź pierwszy byłem z Komendantem Komendy 

Powiatowej M-l Zbyszkiem Bigusem wydelegowany z Komendy Naczelnej ma. 

do przeprowadzenia lustra©ji w Komendzie Miasta Tczew i Komendy Powia 

towej w Tezewie* Komendantem Komendy Miasta Tczewa był sierżant Kwaś- 

niewwki później awansowany na stopień podporucznika .Wieczorną porą 

odbyły się narady w wynajętym mieszkaniu na Prątnicy.Zastępcą jego by 2 

Frankowski,u którego byliśmy na .Sobieskiego.Proponowaliśmy Stefano

wi Kwaśniewskiemu,by do wojska niemieckiego nie poszedł i przyszedł d« 

oddziałów partyzanckich w Borach Tueholskich,był niezdecydowany.Miał 

swój plan działania,jak będzie w wojsku zaraz pdjdzie na front,przycis 

gnie eindojezowanych Polaków i ucieknie do aliantów, W późniejszym mira 

okresie byłem jeszcze kilka razy w Tczewie,

W grudniu 19^3 rw w Bąckiej Hucie odbył się egzamin i uzyskałem sto

pień podporucznika W ,P , W komisji egzaminacyjnej brali udział* Józef 

ze? Dambek ps ."Lech” ,inż.Grzegorz Wojewski ps ."Ferum" Komendant Naczel 

ny.Augustyn Westphaj ps .MEcho" sekretarz rady naczelnej, i było jesze* 

cze trzech których nie znałem„Do egzaminu w tym dniu* było nas więcej 

Przed moim odejściem Lech wezwał mnie do osobnego*-* pokoju był tam Jan 

kowski i Westphal,0d Lecha otrzymałem nowy wzór na wykonanie pieczątki 

do legitymacji członkowskich -w pośrodku dwa gyfy trzymające polski 

sztandar,w pośrodku napis Anglia -Ameryka.Rosia, w obwodzie Tajna ©rga 

nizacja Wojskowa Gryf Pomorski a w dolnetJmąimii części Legitymacja nr* 

Pseudonim , . ,  Polska Armia Podziemna «  walce z bandą hitlerowską,

Lech powiedział,że ten wzór został zatwierdzony przez Radę Naczelną 

a uwidocznienie naszych sprzymierzeńców

str 57
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str 38.-

jest konieczne dlatego,że razem prowadzimy wojnę przeciwko hitlery

zmowi .Legitymyoja ta będzie obowiązywała od dnia 1 .stycznia 1944 r . 

Miałem wykonać ich około 20.000 szt,

W dniu 4 marca 1944 we wsi Gołubie został namordowany ś*p* 

Józef Dambek ps^Lech^ałożyeiel i Prezes Rady Naczelnej Tajnej Organi 

zacji Wojskowej Gryfa Pomorskiego.zamordowany przez gestapowca Jana 

Kaszubowskiego .W dniu 7 .marca 1944 w wsi Przyrowie odbyło się zebrani 

członków Rady Naczelnej i Komendy Naczelnej .Na tej naradzie zat

wierdzono lugustyna Wastphala na stanowisko Prezesa Rady Naczelnej ., 

i przyjął pseudonim "Piotr Morski".Jankowskiego Mariana powołano na 

stanowisko Kierownika Głównego Wydziału Organizacyjnego .Komendantem 

Naczelnym pozostał w dalszym ciągu inż.Grzegorz Wojewski ps ."Ferum" 

Zastępey komendanta Irenta na tysa zebraniu nie było .Wydano też odezwę

o śmierci "Lecha" którą podpisał Augustyn Westphal już jako Prezes 

Rady Naczelnej.

W dniu 30 maja 1944 r do mojego bunkru Jutrzenka przybyli! 

Marian Jankowski,JózeF Wrońskik,Józef Drewa,Władysław Ostrowaski,inż. 

por.Grzegorz Wojewski,Komendant Naczelny i Augustyn Westphal,z kilkom 

partyzantami.Prezes Rady Naczelnej Augustyn Westphal zarezerwował 

zabudowania Kankiego wraz z bunkrem Jutrzenka i* bunkrami przylegają

cymi na siedzibę władz Naczelnych Rady i Komendy Naczelnej*T.O .W * 

"Gryfa Pomorskiego"

Po aresztowaniach niektórych przywódców Gfyfa powstawały lu 

ki na kierowniczych stanowiskach,wobec tego Augustyn Westphal wydał 

rozkaz Jankowskiemu,by uzupełnił te luki w terenie.

W dniu 31 maja 1944 w godzinach wieczornych Jankowski wybiera 

się w teren pow .we jherowskiego i do Gdyni .Jankowski objął dowodzenie 

a ja dałem mu 9 -ciu partyzantów a w ostatniej chwili dołączyłem się 

też.Tereny pow .wejherowskiego były szczególnie zagrożone.Podczas dnia 

na drogych i na skrzyżowaniach stały patrole SS ukraińscy własowcy 

którzy do pomocy mieli Landwachę.Natomiast w nocy grasowały wojskowe 

patrole.
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Stoczona walka w dniu 1 .czerwca i944r.
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Skład grupy był następujący! Marian Jankowski dowódca oddziału,Ludwik 

Miotk z-ca,Józef Wr©ński,Zen©n Czerwionka, Alojzy Miotk,Dejk Władysław. 

Walerjan Wierciński,stary Czerwionka + trzech.Wymarsz nastąpił od zabu 

dowań Kankiego.Noe była wyjątkowo ciemna,czasem rozjaśniało się.Masze* 

rawaliśmy po przez pola,zagajnikami i za miejscowością Łebnie Wybudowa 

nie musieliśmy przekroczyć szosę„Przed szosą były zabudowania gospodar 

stwa rolnego»przy którym Jankowski zatrzymał wszystkich i omówił na 

wszelki wypadek zaatakowania nas na szosie,kierunek i miejsce wycofa- 

nia„W razie wycofywania należy wycofywać się pojedyńcz© i rozsypać się 

ibsm w tylarierkę,osłaniać ogniem tych którzy są na przedzie.Jankowski 

z Czerwionką maszerowali na przedzie a pozostali w odstępach za nimi. 

Jankowski był już bardzo blizko szosy i usłyszał odgłosy rozmowy nie

mieckiej .Jankowski odskoczył od szosy,Czerwionka również.Otrzymałeś*!* 

znak od Jankowskiego,rozsypaliśmy się i przygotowaliśmy się do walki. 

Niemcy zaczęli oświecać teren lampkami,zauważyli Czerwionkę,posypały 

się serie strzałów,wydałem rozkaz strzelać do tych co świecą i widać 

ogień z luf nieprzyjaciela.Lampki przestały świecić,było słychać woła 

nie rannych © pomoc .Rzuciliśmy kilka granatów i wtedy Jankowski wezwał 

do wycofania się do tyłu .Zdążył iśmy odskoczyć od szosy .Niemcy zaczęli 

rzucać granaty,lecz one już nas nie dosięgły .Przy zabudowaniach znowu 

otworzyliśmy ogień i pod ©słoną zabudowań wycofaliśmy się na miejsce 

uprzee/niKTuzgodnione .Byliśmy już może 300 metrów od szosy a Niemcy pru 

li jak szaleńcy.Niemców musiało być dużo bo na szerokości 100 metrów 

było widać błyski z broni maszynowej .W zagajniku sprawdzono obecność

i wszysey byli ma miejscu.Czerwionka zgłosił,że ehce pujść w kierunku 

do Będargowa i od nas się oddalił.Dnia następnego Niemcy przeszukali 

w okolicy wszystkie zabudowania gospodarzy i u jednego gospodarza zna 

leźli nieżywego mężczyznę.Mężczyzną tym okazał się Zenon Czerwionka, 

który zmarł z upływu krwi.Czerwionka miał swój osobisty plecak w ktÓ3*y 

rym miał żywność,swoje osobiste rzeczy,miał też notes w którym miał 

kilkanaście nazwisk Polaków z którymi utrzymywał kontakty.Gestapowiec319
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Jan Kaszubowski w swoich zeznaniach fałszywie zeznaje,że jakoby Janko 

wski porzucił plecak ze spisem 4.600 nazwiskami partyzantów,których g 

gestapo aresztowało .Spisy członków były w moich rękach i miałem* je d 

dobrze zabezpieczone,otrzymałe^je od Augustyna Wes^phala. Jankowski w 

tej walca zostfł ranny w rękę .Gdy rana się podleczyła wyruszył ponow

nie w teren .Ubezpieczony w lewe papiery wyjechał w biały dzień.
i

Po śmierci Lecha w dniu 7 marca Augustyn Wydał rozkaz, że w żadnym wy

padku nie wolno przewozić,lub przenosić spisów członków,że spisy ma

ją pozostać w Komendach Gminnych lub w Wsi a do Komendy Naczelnej na- 

lwży podawać tylko w cyfrach ilościowo,

W dniu 15 ,ezerwca 1944 otrzymałem nominację na stanowisko 

sekretarza Rady Naczelnej, a tym samym zostałem sekretagaem Rady Nacze! 

nej^oraz kierownikiem biura Komendy Naczelnej T.O.W.Gryfa Pomorskiego 

Nominacja została podpisana przez Augustyna Westhala"Piotr Morski” 

oraz Komendante Naczelnego Grzegorza Wo jewskiegi"Ferum"

Akcja napadu na Urząd Gminy w Smażynie pow Wejherowo
S S S E S S S a — S r :  ^ r  s ss ss ss =: sss s s r  3  sssc r  s s: ss: S  Z E = = s s = s s ss r  s

Wityta Pawła Hebla z Bieszką w bazie Jutrzenka,to było ustalenie akcj.: 

na Urząd Gminy w Smażynie,Paweł Hebel zażądał odemnie zabezpieczenia 

w cziasie tej akcji,gdyż różnie może być,Ustalono w detalu całość s p i  

sprawy„Ja wyrażiłe zgodę,dzień akoji ustalono na 20 ezerwca 1944 r ,

W gminie trwało przygotowanie do wydania kart żywnościowych,co miał© 

nastąpić w dniu 21 .czerwca.W dniu 20 ezerwca 1944 w godzinach popołu

dniowych obstawiłem wartę w tych miejscach jak uzgodniono z Heblem, 

Hebel z Bieszką przyjechali samochodem pod urząd gminny .Hebel upewnił 

się ezy ja jestęm z ochroną a następnie obydwaj weszli do biura urzęd* 

postawili urzędników pod ścianę i do teczki zabrali wszystkie karty 

żywnościowe,które były już ostemplowane,zabrali też spis Polaków,któ**i 

rzy mieli być w pierwszej kolejności wysiedleni,Niemcy nie mogli alar

mować, bo linia telefoniczna została zerwana. Karty żywnościowe poroz- 

dawano Polakom,którzy ukrywali się przed Niemcami,

22ii=Si?ia£i§_10-ciu_£Q^a^^w_na_^2Q2m_Qg^^
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W dniu 2 1 .czerwca 1944 po akcji napadu na urząd gminny w Smażynie 

znajdowałem się w powiecie kartuzkim w miejscowości Staniszew©»Tam 

posiadałem zapasowy bunkier i pot, wszystkich akcjach tam był© moje 

miejsce postoju.W godzinach popołudniowych przybył do mnie łącznik 

z wiadomością,że na Różnym Dębie k.Będargowa partyzanci zastrzelili 

jednego żandarma,drugiego zranili i Niemcy zbierają Polaków,których 

zamierzają rozstrzaiić„Łącznik Jan Kanka prosił mnie byśmy z oddział* 

łem partyzanckim odbili aresztowanych Polaków .Odległość d© Jutrzenki 

była ok©ł© 8 kim .Byłem w połowie drogi i dowiedziałem się,że egzeki»£ 

cja już się odbyła,widać było jak zabudowania się- paliły tjuż było za 

późno .W akcji walki zginął 1 żandarm zabity- i 1 ranny 

Straty własne zabity w walce 1 partyzant.

Rozstrzelani zostali

1 Miotk Ignacy właściciel gospodarstwa

2 .Miotk Fabian syn©wie rolników

3 .Miotk Francsiszek , ,

4* Kieliński Franciszek , ,

5 . Dosz Władysław , ,

6 .  Dosz Wojciech , ,

7 p Krewt Beniamin , ,

8 , Nastały Le©n , ,

9« Nastały Mikołaj , ,

10. Kipka Franciszek , ,

Niemcy spalili wszystkie zabudowania należące do gospodarstwa 

rolnego Miotka Ignacego•

Rozbicie aresztu w Przodkowie

W sierpniu 1944 r w eziasie obławy został aresztowany Stefan Paczosz- 

ka ps."Sosna" a Józef Drewa zdołał zbiec .Paczoszka został zamknięty 

w areszcie w Przodkowie,a w^iniu następnjnm miał zostać przetransporto

wany do Gestapa w Bdańsku.Drewa przyjechał do mnie na rowerze do Ju

trzenki

str 4 1 IĄ^)
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szukając pomocy w uwolnieniu Paczoszki z aresztu.Zebrałem 6-eiu a ja by 

łem siódmy .Zbiórka miała nastąpić w wiosce Kowil u gospodarza Jana Paczi 

saki .Pojechaliśmy na rowerach .W Kowlu było już"' 8-miu.D® tej akcji nie

było potrz*ba &ż tylu partyzantów,zresztą nie było wiadomo ilu w Przeko- 

wie na posterunku jest żandarmów i Landw achy .Kasz wywiad ustali, że/na 

Posterunku jest jeden żandarm, drugi jest przy areszcie wraz z dwoma Nien 

cauii z pomocniczej policji,że Stefan Paczoszka w areszcie jest przywią

zany linkami do słupa w pozycji stojącej*

Punktualnie o godzinie 24„00 obstawiliśmy posterunek, druty tel< 

foniczne zerwaliśmy i z zaskoczenia rozbroiliśmy wartowników,którzy pil* 

nowali aresztu.Drzwi do aresztu zostały wyważone,Stefana Paczoszkę uwol* 

niliśmy,kajdanki przepiłowaliśmy piłką matalową.Rozbrojonych wartowni

ków wpędziliśmy do aresztu,zostali oni przywiązani do słupa i zamknięci 

Żandarm na posterunku został zamknięty przez zaryglowanie drzwi od stro 

ny zewnętrznej, zamierzał przez telefon alarmować,lecz telefon nie dzia

łał.Otworzył okno i pmnBmmmfcmm strzelał,partyzanci odpowiedzieli ogniem 

i odeszli .Wszyscy wrócili do Kowla bez żadnych przeszkód.

Między innymi udział brali : Jan Paczoszka,Józef Drewa,Potrykus,Misia 

Zygmund,Franciszek Hirsza,Tadeusz Drewa z Bielaw,J^aef Wroński,Ludwik 

Miotk*

Skreślenie dwóch punktów z Deklaracji Ideowej Gryfa

str 42.- Lj lj
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W dniu 1 września 1944 r zebrały się Rada Naczelna.Zebranie odbyło się 

w zabudowaniach Jana Kanki w zęblewie. Na te narady przybyli? Augustyn 

Westhal ps . "Piotr Morski" Prezes Rady Nachelnej .por.inż .Grzegorz Woje*- 

wski ps ."Ferum" Komendant Naczelny .Jan Szalewski ps^oból" członek Rady 

Naczelnej .Marian Jankowski Kierownik Głównego Wydziału Organizacyjnego

i członek Rady Naczelnej .Władysław Ostrowski sędzia Sądufe Gryfa Pomowte 

skiego i członek Rady Naczelnej .Józef Drewa d-ca Kontr-Wywiadu Rady Na

czelnej i członek Rady Naczelnej.Władysław Koszałka Komendant Komendy 

Powiatowej Kartuzy -gzłonek Rady Naczelnej„Ludwik Miotk Kier.Biura Kom*

Naczelnej 1 sekretarz Eady-szłonek Sady Naczelne)  .Józef Wroński członek 

Rady Naczelnej«, 322



Na tej naradzie była ©mówiona sytuacja na frontach wsch®dnim i zachód 

nim,sytuacja politycz-na Polski«Mając na uwadze że powstał Manifest 

lipcowy PJK.W.N* ©raz powstanie I -szej Armii Wojska Polskiego w fiamm 

związku Radzieckim,że wyzwolenie Połski przyjdzie ze Wschodu postano

wiono z 10<=cio punktowej deklaracji Ideowej skreślić całkowicie punkt

2 i punkt lO^lJatoaiast pozostałe punkty zostały w mocy .Zawieszono też 

deklarację 3 0 punktową a 1942 r .Rada powzięła też uchwałę,że Tajna 

Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski w dalszym ciągu pozostanie wojsko

wą i będzie prowadziła tylko sprawy wojskowe t .j.trzeba  bić gada hit

lerowskiego aż do naszego zwycięstwa^aszymi sprzymierzeńcami są 

Anglia-Ameryka i Rosja czyli związek Radziecki.

Szalewski wniósł wniosek,że od marca 1944 r istnieje porozumienie z 

AfK. wspólne działanie militarnie Gryfa Pomorskiego JL Armią Krajową 

lecz nie było to zaakceptowane przez Radę Naczelną .Rada powzięła taką 

uchwałę i ta sprawa została załatwiona,

Pwd koniec 1944 r zorganizowałem z Józefem Drewą kilka akcji 

rozbrojeniowych na pograniczu powiatu lęborskiego jak w Zakrzewie w 

Łebuni i sąsiednich wioskach .Rozbrajano przeważnie Niemców Baltendoj*- 

czów,którzy byli w posiadaniu broni

Wigilia Bożego Narodzenia w 1944 w bunkrze Jutrzenka
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Dowództwo Naczelne Gryfa Pomorskiego urzędowało w zabudowaniach Kankie 

go .W dniu 24 .grudnia 1944 Augustyn Westphal zaplanował spotkanie się z 

partyzantami w bunkrze "Jutrzenka" by tam uroczyście podzielić się z 

wszystkimi opłatkiem wigilijnym i przy zapalonej choince odśpiewać kil 

ka pieśni ,Na ten wieczór wigilijny do bunkru Jutrzenka przybyli 2 

Marian Jankowski,Władysław Ostrowski,Władysław Szuta,Paweł Wojewoda, 

Józef Wroński,Władysław Koszałka,Józef Drewa,Miotk Alojzy,Dejk Władyeiu 

sław .Ludwik Miotk oraz 9 !_ciu p arty z ant ów .Westphal na stoliku* postawi'; 

małą choinkę ozdoby stanowiły szyszki sosnowe i świerkowe .Na ścianie 

zawiesion© polską flagę i wyciętego z papieru orła białego.Westphal p<* 

podzielił się z wszystkimi opłatkiem.

str 43 ^
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odśpiewano kilka kolęd a na końou zaśpiewano Jeszcze Polska Nie Zgi

nęła,Niektórzy z partyzantów aż zapłakali ,Westphal zabrał głos i omó 

wił dotychczasową działalność,oraz nakreślił zadania na najbliższy 

okres,to jest ©kres zbliżającego się końca wojny .Wydał zarządzenie,by 

przystąpić do akcji sabotażowych na tyłach wroga,niszczyć środki łą

czności, środki komunikacyjne,rozbrajać mniejsze grupy wojska a prze- 

dewszystkim likwidować SS Własowców,którzy specjalnie wysługują się 

Hitlerowi.Uczciono jedno minutową ciszą dla tych co od nas odeszli, 

zginęli na polu chwały lub zestali zamordowani w obozach koncentracyj 

nych,Ostatnie sł©wa jego były,że następną wigilię napewn© będziemy 

spędzać w Wolnej i Niepodległej Polsce Ludowej w Polsce Demokratycz

ne j .Nadchodzącym wojskom Zw,Radzieckieg© trzeba pedać braterską dł©ń 

i razem wspólnie gromić'nieprzyjaciela którym dla n#s są Niemcy hitle 

rowskie,

Na partyzanckich ścieżkach

Przez gąszcze brzeziny,ścieżkami zwierzyny 

Partyzant się skrada we mgle 

Nie wraca z zabawy,lecz z nocnej wyprawy 

Odpocząć po trudach dziś chce

Koledzy są w schronie i ogień tam płonie 

Ciekłą kolację wnet będzie miał 

Lecz w drodze do schronu na leśnej polanie 

Od wroga śmiertelny padł strzał.

Odpoczął na wieki,choć schron nie daleki 

Zwycięstwo i wolność już ma 

i w  sosen konarach jak w bitwie fanfarach 

Wiatr pieśń partyzancką mu gra.
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Rozkaz
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Tajna Organizacja Wojskowa M .P ,11.1,1945 r .

Gryf Pomorski 

Komenda Naczelna 

J . 1,-45 r ,

Do wszystkich Komend T.O.W„Gryfa Pomorskiego-Powiato- 

wych Gminnych i Wsi. Pomimo wielkich aresztowań naszych przywódców,na 

ich miejscach zostali powołani nowi,Praca Komendy Naczelnej idzie da

lej naprzód.W celu przyjścia z pomocą wojskom alianckim nadszedł czas 

przystąpić do walki na tyłach wroga,jak,rozbrajanie mniejszych oddzia

łów wojskowych,likwidować oddziały SS Własowców, S .A „ Policję i żandaa 

merię.z-rywać linie telefoniczne,rozkręcać szyny kolejowe i wysadzać 

mosty.Po wkroczeniu wojsk Związku Radzeckiego przyłączyć się do nich 

i wspólnie gromić wroga hitlerowskiego aż do naszego zwycięstwa. 

Polaku będący w leśnych oddziałach partyzanckich,chwyć za broń i walcs

o Wolną i Niepodległą Polskę Ludową*

Kierownik Biura Prezes Rady Naczelnej

/-/ por .Pióro /*-/ Piotr Morski

Za Komendanta Naczelnego 

/-/ Szarak.

Stoczona walka z 19 na 20 stycznia 1945 r .

W dniu 19 stycznia 1945 byłem we wsi Staniszewo w zabudowaniach Izy

dora Kwidzińskiego .Na szopie miałem bunkier z wejściem od chlewni śmś 

świń.Dach był słomianny w którym wyciąłem otwór o rozm 35 x 40 cm 

i założyłem szybę .W tym bunkrze często wykonywałem pieczątki .Przez ass 

cały dzień jak było słonecznie to miałem tam światło słoneczne.W dnii 

-ty w gedzinach wieczornych przybyło dwóch łączników z Komendy Naczel

nej i przynieśli rozkaz od Westphala bym stawił się w Jutrzence ,spr« 

wa dotyczyła przygotowanie oddziału partyzanckiego dg'  wymarszu w lasj 

na pograniez*, powiatu lęborskiego i kartuzkiego, będą prowadzone akcje 

sabotażowe,zabrać żywności na 3 dni.
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Przejście drogami d© Jutrzenki było niebezpieczne,gdyż były one na*Ms*» 

szpikowane patrolami SS Własowcami i Landwachą.Wybraliśmy się niziną 

w zdłuż płynące#«rttórzeki po łąkach zalanych wodą a powierzchnia by

ła zamerznięta,a wiec po,lodzie . 0 godzinie 23.00-ciej wyszliśmy ze 

Staniszewa.Przeszliśmy wieś Gusino i zbliżaliśmy się do leśniczówki 

Leobór.Eyła wielka mgła dochodziliśmy do terenu zalesienia krzakami, 

po ©bu stronach posypały się gwizdki alarmujące^były one też na prze

dzie od strony Leoboru a więc jesteśmy w kotle*okrążeni z trzech Brinmra 

stron.Na tle jasnych chmur zauważyliśmy białe postacie ludzkie,które 

do nas się zbliżały .Rzeka w środku nie była zamarznięta,wiec wskoczyi. 

liśmy do niej 0Z poza chmur wyłonił się księżyc i wtedy Niemcy nas za 

uważyli .Wołali do nas byśmy podnieśli ręce do gźry i nieuciekali * 

Przygotowaliśmy się do walki i jednocześnie wycofywaliśmy się w kiruri 

ko. do wsi Gusino .Niemcy pierwsi zaczęli strzelać do nas .Rzeka ciągmę! 

nęła się zygzakiem i my co chwilę oddawali strzały z innego położenia 

Wśród iiiemców było słychać jęki,byli ranni, i nastąpiło zamieś z ani e,-«e 

zjednej strony Niemcy strzelali na drugą stronę a wiec prowadzili wal 

kę między sobą.My tymczasem doszliśn^ do wsi Gusino a z tamtąd już 

w kierunku do Staniszewa.Byliśmy do pasa zmoczeni i zbłoceni.Po przyj 

ściu d© Staniszewa był po pieezemiu chleba piec gorący i tam wysuszy

liśmy sobie ubrania i skrpetki.

Dnia następnego wybraliśmy się do wsi Stara Huta Wybudowanie 

do gospodarza Pryizkowskieg© .Obydwaj łącznicy udali się z powrotem do

u gospodarza\do wieczoru.

21.1.1945 Moje aresztowanie i ©sadzenie w więzieniu w Kartuzach
sss=sssssas sssssssmsssssssss&ssszssBssssssssssssssssssszszsssszss

U Pryczkowskiego zastałem partyzantów ze Starej Huty,którzy przez cał? 

dzień przepuszczali przez maszynkę wyrośnięte zboże i z tego miał być 

bimber .Partyzantom wydałem rozkaz by poszli do swoich domów zabrali rżą 

żywności na 3 dni i na godzinę 2.00 w nocy stawili się u Pryczkewskie- 

g© i wtedy nastąpi wymarsz do Komendy Naczelnej .Pesiadaną broń i amur 

nicję włożyłem w kuchni do łóżka w słomę .Mniej więcej o godż 18.00-te:'

Jutrzenki a ja pozostałem
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ze synem Pryczkowskiego udaliśmy się do stajni by d© zacieru założyć 

dr©żdże.Zacier był rozł©żony w 5 beczkach^był za gęsty,więc Pryczkow- 

skieg© wysłałem po ciepłą wodę.Pryczkowski z latarnią ledwo wyszedł, 

na podwórze,wrócił z powrotem i po cichu powiedział,że na podwórzu 

jest pełno kacapów/Niemców/ są w białych pelerynach .Posłałem Pryczkows 

skiego z powrotem a ja się tu gdzież skryję.Pryczkowscy posiadali bunfei 

kier nad stajnią,lecz wejście było po drabinie z zewnątrz,szukałem in

nej kryjówki i w końcu wskoczyłem do skrzyni z sieczką.Zanurzyłem się 

w niej a na gamą twarz p©ł©żyłem worek.Jak Pryczkowski wyszedł z chle

wa Niemcy pytali g o ,a z kimżeś rozmawiał ■ na to odpowiedział że z k©ń 

mi.A kt© tam jest w stajni-tam nikog© niema ©dp©wiedział#Niemcy weszli 

d© stajni zaczęli p© kątftch oświecać lampkami,znaleźli zacier d© bim

bru a wkońcu przyszli d© skrzyni z sieczką*Pryczk©wskiemu każą zabrać 

v/orek którym, miałem zasł©niętą twarz .Gdy worek p©ciągnął m©ja twarz z© 

stała odsłonięta i wtedy postał krzyk-ręce d© góry,wstać,wyłazić ze

skrzyni*T© był dfca mnie śmiertelny cios i tu już Niemcom uciec nie m©-
£.

głem,bowiem był© ich conajmniej 50 osób .W sytuacji w jfkiej się znała
1 /

złem była ona dla mnie k©rzystna,że przy sebie nie miałem br©ni.Po wyj 

śeiu z stajni w dwu szeregu stali Niemcy w białych pelerynach a ja mas 

średkiem z uniesi©nymi rękami w górę pr©wadz®no mnie do p@koju Prycz- 

kewskich.P© przeprowadzeniu rewizji gestapowcy, a byli t© SS Własewcy, 

którzy biegle mówili po p©lsku zadawali mnie pytania,a gdzfte macie asam 

aftmiLm radiostację nadawczą,co dzisiaj Londyn albo M@skwa mówiła,gdiie 

macie sweje bunkry partyzanckie,gdzie wasi dewódcy -na t© wszystko od

powiadałem, że nic nie wiem i d© partyzantów nie należę.W Sianewie byłe 

łem zameldowany na Miotk Ant©ni.Pytają mnie się o Ludwika Miotka-odpo* 

wiedziałem,że takiego nie znam.Dostałem porządne lanie pajczem i na n© 

w® te same pytania.A dlaczeg© schowaliście się -odpowiedziałem,ża r©- 

bi^bimber ,za to Niemcy też karzą i dlatego schowałem się.W trakcie 

rewizji hitlerowcy w kominie znaleźli mięso wieprzowe,był© tam od ca

łej świni i ta Świnia była zakupiona przez partyzantów.
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Wtedy ściągnęli sąsiadów,którzy zaprzęgli konie i na jednych saniach
~ . i

wieźli mnie a na drugich wieźli rodzinę Pryczkowskich.Zawieziono nas 1 

w nocnej porze do wsi Staniszewo do szkoły,gdzie Landwacha miała swo

je dyżury nocne.W szkele stałem w rogu sali w kajdanach i nie wolno b; 

był© z nikim rozmawiać„Pryczkowskiemu tej nocy ludzie postarali się 

©d sekretarza gminy zezwolenie na ubój świni z datą wsteczną i mu t© 

wręczyli„Rano ze Sianowa przyjechał Komendant Posterunku Policji Hage- 

man i rodzinę Pryczkowskich puścił do d©mu a mnie za bimber wysłał do 

więzienia do Kartuz.Przewieziono mnie zakutego w kajdany na saniach 

musiałem leżeć na pęku słomy pod eskortą trzech żandarmów.

Pobyt w więzieniu w Kartuzach

Naczelnik więzienia przyjął mnie za czyn jako bimber-majster,zostałem 

ulokowany w celi na parterze w tórej stan był 7 a ja byłem ósmym .Cela 

była 2,50 szeroka i 4 mtr długa, z każdej strony były piętrowe łóżka 

a w pośrodku było 60 cm wolnej przestrzeni.W następnym dniu podczas 

zbiórki naczelnik pyta się kto zechce na ochotnika ostrzyć piły do Hiflnr 

drzewa.Ja zgłosiłem się i wystąpiłem z szeregu.Na plac więzienny przy 

wożeń© drzewo dłużycę bukowe,dębowe,brzozowe i grabowe.Więźniowie pił* 

mi przecinali drzewo na klocki i je szczepiali na drobne kawałki.Pocię 

te drzewo był© magazynowane przy bramie i Naczelnik z dwoma więźniami 

wydawał to drzewo flihtlingoia*/uciekające Niemcy z Prus Wschodnich/ 

Naczelnik zaprowadził mnie na poddasze do warsztatu tam stał© do ost

rzenia ©koło $  70 pił nowych,dał mi pilniki i zamknął pomieszczenie n» 

klucz.W szafie znalazłem druki zwolnienia z więzienia,była poduszka b* 

stemplowa i tusz.W rogu leżały dwa nowe zapasowe zamki,jeden od wszy

stkich cel takie same jakie w drzwiach były i jeden do drzwi wyjściowy 

wych z budynku na podwórze.

Podrebienie kluczy więziennych i pieczątki więziennej

Najpierw dorobiłem sobie nożyki z piłki metalowej.Znalazłem kawałek 

gumy podeszwowej a w szafie znalazłem dokumenty ostemplowane stemplem 

więziennym .Cj^rkiel też zrobiłem sobie .9© teg© był© mi potrzebna kalka
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i zwykły ołówek w kilku dniach miałem pieszątkę okrągłą i podłużną.

P© ostemplowaniu około 100 sztuk blankietów zwolnień z więzienia ca

łość zawinąłem w rulonik i w cziasie apelu porannego obok kurnika Na

czelnika w zadaszeniu schowałem to.Podrobione klucze schowałem de ko* 

minowego wentylatora .We drzwiach były klapy od korytarza.Klapa była 

zamykana na skobel , dorobiłem tałd skobel z gumy i pom&lowałem go sre 

brzanką na taki jak wszystkie były pomalowane .Gdy już wszystko miałem 

wypróbowane pewnego wieczoru w eeli powiedziałem, czy byście wszyscy 

poszli,jakby tak pewnej nocy cele zostały otwarte.Tylko staruszek po- 

powiedział,że jemu się nie opłaci bo ma do siedzenia jeszcze dwa ty

godnie a to nawet na kiblu wysiedzi.Na ten temat nie więcej nie roz

mawiałem .Na drugi dzień po południu nastąpiła przerwa w pracy,wszyst

kich postawiono w szeregu i naczelnik pyta się,kto z was posiada klu

cze od» więzienia względnie ma kogoż z poza terenu więzienia,kt© jest 

w posiadaniu kluczy,nikt się nie zgłośił,każdy patrzy jeden na drugie 

go.Podczas tej zbiórki wezwane Gestap© w celach dokonał© rewizją,lecz 

niczego nie znaleziono.Ja zostałem wezwany do kancelarii,gdzae gesta^c 

powcy zapytali się mnie a gdze masz podrobione klucze od więzienia,na 

to odpowiedziałem,że w celi tak sobie zażartowałem lecz to był zwykły 

żart.D©sfcałem pejczem po plecach i zaprowadzono mnie z powrotem do 

celi.W celi do wszystkich powiedziałem,że wśród nas jest szpicel,która

Niemcom wszystko donosi i wkrótce wykryliśmy go .W następnynod dniu jńż 
1 1

d© ostrzenia pił mnie nie zabrano .Malinowski Franciszek przebywał w

celi na pierwszym piętrze to był gryfowiec,skontaktowałem się z nim,

z kolegami planuje ucieczkę z więzienia za©patrzyłem go w blankiety

zwolnień dałem mu 15 sztuk .Malinowski zgłasza się na ochotnika do roz

ładunku węgla dla szpitala.Węgiel wożon© samochodami,sześciu więżriów

zawsze siedział© na samochodzie z węglem a dozorca siedział w szoferc*

grzy ostatnim wozie z ładunkiem 6-ciu więźniów wyparował© pozostały

tylko łopaty.Przy spotkaniu się z Malinowskim podziękował mnie za zwoj

nienia,które przydały się,był dwa razy kontrolowany i wszystko poszło

dobrze.
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Pewnego dnia podczas pracy na placu,weszłem do kurnika Naczelnika i 

zauważyłem od strony parku dużą szybę/«kno w kurniku/Patrzyłem dobrze 

czy nie ma za szybą krat,których nie dostrzegłem,szyby były pomalowane 

wapnem z jednej i drugiej strony,więc zdecydowałem vna wyczyn,a może i&urti 

się uda^Szyby były o rozmiarach 250 x 300 cm ,stanąłem na środku i ©by 

dwoma pięściami krótki lecz silnymram uderzeniem potrzaskałem szybę w 1 

kawałki,wtedy zauważałem grube kraty żelazne.Ja szybk© wycofałem się 

z kurnika nie byłem przez nikogo zauważ©ny i zabrałem sięjdalej d© sam® 

szczepienia drzewa .p©jakimś cziasie kucharz poszedł do kurnika z karmę 

i zaraz poleciał do Naczelnika d© bramy więziennej.Naczelnik zamknął b, 

bramę i poleeiał d© kurnika.P© wyjściu zarządził zbiórkę w dwu szeregu 

i każdemu więźniowi oglądał rece z wszystkich str©n„a w koścu zapytał 

się kto był w kurniku i zbił szybę jeżeli się przyzna nie zrobię mu 

żadnej krzywdy.Te słowa powtórzy^trzykrotnie ,lecz nikt z szeregu nie 

wystąpił ani się nie przyznał .Na k©ścu powiedział,że tutaj wśród więź’: 

niów musi być człowiek bardzo niebezpiecznylJęcz my go odnajd&emy.

Gestapowiec Kaszubowski przyw©zi Jana Biangę d© więzienia

str 50.- : /

Były t© ©statnie dnie luteg© 194-5 r„Podczas wydawania kawy z rana zau

ważyłem jak z celi na parterze wyszedł Jan Bianga p© kawę.Biftnga jesie: 

nią 1943 został aresat©wany w bunkrze p©d Bącką Hutą przez gestapowca 

Jana Kaszubowskieg© i p©mim© że był więźniem współpracował z gestapow

cem KaszubowskinuOd razu tknięty przeczuciem,że cóż wokół mnie się tama

kręci,Obóz koncentracyjny już 2 1 .stycznia został ewakuowany więc jakie
8

ma teraz za zadanie do spełnienia/z rana na zbiórce ja stałem na p©czą 

tku szeregu b© byłem wyższy a Bianga był przy samym końcu .Wszyscy sta

li według wzrostu.Tak jak nigdy przedtem naczelnik wszystkich podzie

lił do pracy kt© z kim ma pracować ,na samym końcu pozostad: Bianga i ji 

ja naczelnik d© nas powiedział byśmy wzięli piłę i razem pracowali. 

Przez jakiż czas d© siebie nic nie mówiliśmy,aż w k©ńeu Bianga rzucił 

piłę usiadł na kl©c drzewa i p©wiedział Miotk chodź tutaj siadaj ©bok 

mnie i sobie pogadamy o naszych starych sprawach.
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Najpierw zapytałem go się jakim cudem dostał się do więzienia do Kar*

tuz, odpowiedział że to potem mi ©powie czeg© się nie doczekałem .Biang?

zaczął wypytywać się mnie , gdzie jest Westphal,gdzie Jankowski,gdzie

Grzegorz Wojewski,może wiem,gdzie mają swoje bunkry,bo ma jednego mauir

człowieka,którytosn otworzył by nam w nocy więzienie, byśmy się z więziei 
i

nia wydostali,ta osoba ma kontakty z Rządem Polskim.Odpowiedziałem mu 

że ja zupełnie nic nie wiem gdzie się obracaj^ i gdzie mają bunkry,

Z mowy Biangi wywnioskowałem, że Kaszubowski zamordował Prezesa Rady 

Naczelnej Lecha a teraz najprawdopodobniej chciałby resztę wymordować 

Ledwo te rozmowy kończyliśmy wszyscy więźniowie na nas krzyczeli uwa

żajcie,bo przez okno z kuchni naczelnika przypatruje się gestapowiec

Kaszubowskia i wtydy po raz pierwszy zobaczyłem twarz Kaszubowskiego* 

Po jakimś cziasie tego sanego dnia Bianga został wezwany do kancelarii

więziennej, gdzie widocznie oczekiwał g© Kaszubowski*

Rozstrzeliwanie więźniów

Było to pierwszego względnie 2-gieg® marca 1945 r .W dniu tym nie wy

puszczono nas na plac do roboty .Mniejwięcej o godż 10-tej otwarto bra 

mę więzienną i na plac więzienny wmaszerował pluton egzekucyjny skła

dający się z samych SS-manów.Dwóch, gestapowców trzymał© linkę za je*ta 

den i drugi koniec,linka mogła być 50 metrów długości a inni zaczęli 

z cel wyprowadzać więźniów najpierw zabrano żydów,Jsahńmfp którzy mieli 

ręce i nogi poodmrożone,następnie tych,którzy uciekali 2 drogi śmier

ci/ ewakuacja obozu Sztuthof/ a w końcu tych których ujęto z bronią w ] 

ręku.Patrzyliśmy na tą scenę przez okno za pomocą lusterka .Po dwie 

osoby przewiązywano kajdankami za ręce do linki,a  gdy linka była za

pełniona odmaszerowali z nimi w kierunku do lasu.Po kilunastu minutacl 

był© słuchać warkot pistoletów maszynowych ,a więc zostali rozstrzela

ni .Jak przyszli p© resztę ludzi,to linka była skrwawiona.Tak Niemcy 

mordowali ludność polską,^idząc że wojnę mają przegraną to jeszcze 

w ostatniej chwili pokazali swoją brutalność.
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Ucieczka z więzienia

Niemcy d© więzienia w Kartuzach przywiezli 6-eiu Włochów,którzy odmó

wili walczyć za Hitlera.Byli oni w mundurach** wojskowych włoskich. 

Jeden z nich umiał po polsku,więc przy pracy na placu zawiązaliśmy 

przyjaźń .Włosi zaplanowali ucjeieezkę, zaoferowałem im zaświadczenia 

zwolnienia.Druki zwolnień wydałem im podczftipracy i mogli sobie wypiąć 

sać sami te zwolnienia.Data ucieczki została uzgodniona na 3 marca, 

w godzinach popołudniowych.Na kartce podałem Włochom jak ma wyglądać 

piramida z klocków drzewa by ucieczka się udała„W godzinych pepełudni# 

wych Włosi napiłowali klocków i poustawiali don ściany muru tak,że 

pewstały schedy .Naczelnik był zajęty wydawaniem drzewa więc był dobry 

moment Najpierw Włosi przeskoczyli przez płot a ja jako ostatni przesko 

ncżyłem,byłem na samej górze i wtedy usłyszałem jak więźniowie wołali 

do Naczelnika,że Włosi przez płot uciekają.Co tam dalej się działo to 

tego nie wie».Po wyjściu na szosę w kierunku do Sianowa pomieszaliśmy s 

się z flihtlingami.W lesie za mostem stała kolumna wozów flichtlingów 

którzy mieli ogniska rozpalone .Przyłączyliśmy się do jednej Niemki któr 

ra miała dwie córki pochodziła z Prus Wschodnich .Jedna z córek włmdała 

językiem włoskim i francuskim„Włosi pokazali swoje zwolnienie z więzie 

nia a teraz nie wiedzą dokąd pójść„Niemka poprosiła ich że mogą zabrać 

się na wóz i z niemi pojechać ,była zadowolona,że są mężczyźni do pomo

cy *Wóz był drabiniasty i był pokryty plandeką.Włosi porozmawiali z nie: 

rakami a te mnie też poprosili do woza.W wozie leżeliśmy sobie wygodnie 

i spokojnie.Niemki zamierzały praedostać się do Lęborka,znając te okoli' 

ce pokierowałem ich w stronę przez Sianowo do Strzepsza a następnie do 

Lęborka .Włochom zaproponowałem by poszli razem zemna de T>artvzantów .W ł#

w drodze wysiadłem i udałem się do wsi Gusino do Malinowskiego.Franci

szek Malinowski ps ."Pieprz” był komendantem Wsi Gusino a d© więzienia 

dostał się za zabicie dla partyzantów jednej szt.świni.Malinowski ucie

szył się jak mnie zobaczył i był zadowolony z mojej ucieczki

si nie chcieli dalej walczyć.Dla nich
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Z więzienia zabrałem plik tych zaświadczeń.zwolnień z więzienia,Teraz 

©ne nabrały swoją wartość.Całe masy P©laków uciekł© z marszu śmierci 

i byli bez żadnych dokumentów,Niemców był© jeszcze pełno*F©rat©wałem 

kilkanaście F©lakom,którzy niepotrzebowali ukrywać się w dziurach i 

jamach podziemnych.

Walki na tyłach wroga

Skontaktowałem się z bunkrem Jutrzenka,tam byli partyzanci a nie było 

dowódcy.Ja przejąłem dowodzenie,przeprawiliśmy się d© Głusina do Mali

nowskiego ,posiadał ©n dwa bunkry jeden pod górą dobrze zamaskowany na 

30 osób a drugi pod sz©pą na 15 ©sób.Zbieraliśmy tych,którzy uciekli 

z marszu śmierci .Pomiędzy nami było dwóch Rosjanów,którzy na ©cbotnik«= 

ków zgłosili swój udział w nawiązaniu łączności z wojskami Zw .Radziec

kiego .Malinowski z Rosjanami po przez wieś Kolonię dotarli do lasów 

pod Kartuzami i tam już nawiązali iączność z wojskami Radzieckimi.Lini 

frontu zbliżała się do Sianowa .Malinowski wrócił z grupą żółnierzy Zw.

Radź,byli oni w mundurach żółnierzy Wermachtu a wród nich był dowód.ca
n

w mundurze oficera Wermachtu z dynstykcjami majora SS.Ten maj*r przywi 

tał się ze mną i mówił biegi* p© niemiecku,byłem zdezorientowany,lecz 

miał płaszcz rozpięty i zauważyłem pas na którym zobaczyłem sierp i m 

młot.Wtedy nastąpił prawdziwy braterski uścisk dłeni i pocałunek.

Tą samą drogą poprzez pola widać był©*e , że maszerują większe posiłki. 

Majtfr przejął dowodzenie, dokonano zwiadu.Na polach przy drodze d© Leo 

b©ru na równinie stał niemiecki tab©r w0jsk©wy,k©nny, był© ©koł© 50 w© 

zów, te trzeba zniszczyć decyzja Majora.Podzielono nas na kilka grup 

i naszym zadaniem było podejść jaknajbliżej do teg© tab©ru a na dany s 

sygnał przez wystrzelenie czerw©nej rakiety miała rozpocząć się akcja 

Byliśmy uzbrojeni w różną broń ,mielśmy zapas amunicji i kilkanaście § 

granatów ręcznych .Posiłki żółnierzy już dotarły do nas,byliśmy już 

silni .Major z kilkoma żółnierzami w mundurach wermachtu podeszli d© 

ogniska,gdzie Niemcy mieli brań ustawioną w kozły i popijali ciepłą 

herbatę.Krótka była rozprawa z Niemcami broii została ©toczona przez 

żółnierzy maj©ra.Major wezwał wszystkich do poddania i zarazem wystrz*333
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lił czerwoną rakietę .Wozy zapełnione amunicją,granatami ± możdżeżow 

wymi pociskami i iigsym zapasowym uzbrojeniem przy wielkim grzmocie 

wyleciał# w powietrze ,K©nie zabite i ranne a fan oa te które nie były 

w zaprzęgu rozleciały się p® ®k®licy„Wojsko niemieckie nie zamierza 

ł® wcale się br©nić ,mówili Hitler kaput i prosili by ich nie roz

strzeliwań® .Major p® niemiecku przemówił do nich,że Rosjanie nie 

zabijają niewolników .Od wsi Staniszewa wycofywał# się wojsk® z fron 

tu,Już zwiększona siła wojska Zw.Radz. zaatakowała ich i w popło

chu przeszli w kierunku na Starą Hutę.

Ponieważ znałem ten teren bardzo dobrze dowództw© zamierzał® ©pano

wać skrzyżowanie sz©s Pobł©cie-Smażyn© Łebnie-Luzine .Niemcy tymi 

drogami wycofywali się w kierunku do Wejherowa.Przeprawiliśmy się 

dolinami,lasem i zaroślami do lasu Hasego w P©bł©ciu.Z teg© punktu 

było dobre pole obstrzału na skrzyżowanie o którym wyżej jest mowa. 

Niemcy nas zauważyli,lecz atąjibył© już za póżn© byliśmy już« w lesie 

i był* nas conajmniej 2 k®mpanie a większe siły podążały za nami. 

Rozpętała się walka .Najszosie powstało zamieszanie ruch został 

wstrzymany ,był tab®r wojskowy,byli Flichtlingowie robiły się zate- 

ry dwa lub trzy samochody na jednej stercie,sam®chody zjeżdzały do 

r®wów,ludzie uciekałi,kryli się w krzakach,w rowach i«. zagajnikach
*

na kijach wywieszali białe chusteczki,lub cóż z białego materjału, 

grupa żółnierzy zamierzała poddać się to znowu oficerowie zaczęli 

strzelać do swoich* żółnierzy,którzy zamierzali poddać się/ aż w koń 

cu żółnierze zbuntowali się i oficerów wystrzelali zaczęli pomiędzy
/>vK/  ̂ ^

sobą <walkę prowadzić aż w końcu Niemcy przestali strzelać i poddali się .

Przez zlikwidowanie tego skrzyżowania na szosie do itrzepcza pow»t®. 

stał zator i już żaden żółnierz niemiecki nie przedostał się w kie

runku do Wejherowa.P© likwidacji tego odcinka dowódca Kwatermistrz© 

stwa powierzyć mi zorganizowanie kolumny transportowej konnej. 

Kolumna transportowa
s s a s s  as ssss ssss-ssss ss ssss ss as ss ss ss 35 ss

W Pobłociu na Wybudewaniu tuż przy samej szosie postawiono kmmhmmi? 

piekarnię połową.
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Chleb był potrzebny dla armii która walczyła pod Gdynią ,Puckiem i 

Gdańskiem .Zboża w większych ilościach w pobliżu nie bya.©, trzeba go by 

ło przywieść z Nawicza.P©jechać szosą przez Strzepcz i Lębork,trzeba- 

było przejechać w jedną stronę conajmniej około 20 kim .W prostej lini! 

poprzez lasy tępskie odległość ta wynosiła w jedną stronę zaledwie 

8-9 klm.A więc lepsza była kalkulacja wozić zboże furmankami konnymi. 

W lasach tępskich były jeszcze niedobitki niemieckiego wojeka^lecz 

dla partyzantów teraz gdy już* jesteśmy wolni i walczymy przy boku 

naszegi sojusznika nie boimy się Niemców.Zorganizowałem 24 furmanek 

parokonnych ,na każdym wozie dwóch partyzantów uzbrojonych i do pomo

cy dostałem z dowództwa żołnierza st.strz,z  NKWD o nazwisku Kościuszki 

!e  wsi Nawieź pow Lębork był duży majątek niemiecki i było kilka sterl 

zboża.Niemcy byli zatrudnieni przy omłocie,drudzy czyścili t© zboża w 

magazynie a my po załadowaniu przewoziliśmy to zboże do piekarni polo- 

wej do Pobłocia.W stodole w zabudowaniu Wittkiego stały śrutowniki 

i zbże to niewolnicy Francuzi przepuszczali przez te śrutowniki.

Przy ostatnim transporcie Kwatermistrz podziękował nam za pracę i taKEt 

kazał załadować zboża dla rodziców takie jakie któż potrzebował,gdyż 

Niemcy pozabierali rolnikom wszystkie zapasy zbóż. Wszyscy byli tym 

ucieszeni ,że mogli pomóc ojcu w gospodarstwie.

W dniu 20 marca z Jankowskim pobraliśmy przepustki do Wejherowa,by do 

stać się d© Westphala,gdzie zastaliśmy Józefa Drewę.W dniu 21 .marca 

1945 r Rada Naczelna i Komenda Naczelna Tajnej Organizacji Wojskowej 

Gryf Pomorski wydała ostatnią odezwę dekonspiracyjną.Odezwa została 

wydana w dwóch oryginałach i podpisana przez;

Augustyna Westphala jako Prezes Rady Naczelnej.

Mariana Jankowskiego za Komendanta Naczelnego.

Ludwika Miotka jako sekretarz Rady Naczelnej.

Pieczątki na oderwie dekonspiracyjnej zostały wykonane w nocy z 20 na 

21 marca 1945 r.przezemnie.Jankowski wrócił do pracy w służbie leśnej 

a ja wróciłem do Kwatermistrzostwa , gdzie byliśmy zatrudnieni przy lit 

widacj piekarni polowej „

str 55.- v T
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Tajna Organizacja Wojskowa 

Gryf Pomorski 

Rada i Komenda ftaczelna

5$
Wejherowo 21 marca 194-5 r.

O D E Z W A
SS 3S25 SE ss SB SS SS SS SS =2 =S =2 SS

do wszystkich Komend Okręgowych Powiatowych Miejskich

Gminnych i członków.

Nasza Ojczyzna Polska została oswobodzona z okupacji hitlerowskie 

dzięki naszym Sojusznmkom: Związkowi Radzieckiemu,Amaryki,Anglii,oraz 

wybitnej pomocy walczących Polaków na wszystkich frontach i w kraju. 

Walki nasze partyzanckie i nasz trud poniesiony dał nam Wolność i 

Niepodległość Rzeczypospolitej Polski.

Rada i Komenda Naczelna składa hołd i cześć wszystkim partyzantom 

poległym za Ojczyznę.Równocześnie składa serdeczne podziękowanie wszy

stkim Komendantom i członkom za ofiarność i trud włożonej walki o 

Wolność Ojczyzny.

Wydajemy rozkaz rozwiązania i zlikwidowania z dniem dzisiejszym 

wszystkich Komend należących do Organizacji Gryf Pomorski .Rozkazujemy 

przekazanie wszelkiej broni Władzom Polskim,a posiadane dokumenty 

dotyczące działalności Gryfa Pomorskiego złożyć na ręce Westphala 

Augustyna zamieszkałego w Wejherowie.Zaleca się zdolnym do służby woj

skowej wstępować w szeregi Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej, 

a pozostałym podejmować pracę zawodową.- 

Kierownik Biura Prezes Rady Naczelnej

/- / Ludwik Miotk /-/ Westphal P.Morski

por.Piór© Stal. za Komendanta Naczelnego

/-/ Marian Jankowski ps.Zając-Szarak.

Pieczątka okrągła

Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski

D e k o n s p i r a c j a  

21 .marę a 194-5 r ,
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Pod kwietnia 194-5 r nastąpił wymarsz wojska Radzieckiego Na Berlin. 

Byliśmy w Słupsku w dniu 3 maja był tam postój i zostałem wezwany do 

Dowództwa Radzieckiego,gdzie zostałem wytypowany do czołowych organi

zatorów utworzenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku.Od dnia 5 maja 194^ 

zacząłem pracować w M.O. Komendantem Komendy Powiatowej został porucz

nik Kaczorowwki.a ja przejąłem w Powiatowej Komendzie referat Mmi ni - 

nistracyjno - Gospodarczy.Zastępcą moim został Dejk Władysław.Partyzar 

ci z mojego oddziału zajęli wieś Sąborze i we wsi Dam nicprzejęli 

tam gospodarstwa poniemieckie.Komendantem Posterunku w Sąborze został 

kapral Stanisław Kurkewski. Wszyscy osadnicy we wsi wstąpili dos szere 

gów Milicji Obywatelskiej,a gdy posterunek został zlikwidowany posia»d 

daną broń partyzancką Gryfa przekazali w M .O, ,

Praca sppłeczna w pierwszych dniach Wolności
s r s s s s & s z zs c zg g  s s a s s s s s s s z s s s s B e s s r s s s s s a s s s s a s r  s b

Została utworzona Powiatowa Komenda Milicji Obywatelskiej i nieposia- 

dała żadnych pieczęci,a trzeba było Polakom wystawiać tymczasowe zaś

wiadczenia tożsamości .Por.Kaczorowski dowiedział się od Kurkowskiego 

ża ja ©krągłe pieszątki wykonywałem w cziasie okupaeji hitlerowskiej, 

i przybył do mnie z propozycją czy dałbym radę wykonać okrągłe i painnr 

dłużne pieczątki dla Powiatowej Komendy,dla trzech Kemisarjatów i dla 

dla wszystkich posterunków M ,0.w powiecie .Zgodziłem się na tą dodatko 

wą pracę którą wykonałem w czynie społecznym.Pieczątki były udane w 

środku z orzełkiem.Gdy tylko ukazały się pieczątki w ‘Powiatowe# Komend 

dzie Milicji Obywatelskiej, zostałem zasypany zamówieniami dla; 

Powiatowego Urząd B*zp.Publicznego w Słupsku 

, ,  , ,  , ,  , ,  w Miastku

»» >» 11 o w Sławnie

, ,  , ,  , ,  , ,  w Koszalinie

Dla tych powiatów również dla M .O.

Dla Sądu Powiatowego i Okręgowego w Słupsku,dla Prokuratury i dla

Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku.

Pieczątki ©krągłe z godłem bez korony.
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Przekazanie rezerwy broni partyzanckiej

w Powiatowej Komendzie Milicji Obywatelskiej w Słupsku

Komendantem^ Komendy Powiatowej był Ob major Albin Przychodni .Przy 

końcu miesiąca lipea 1945 r . w jednej wiosce ,którjZLbyła obsadzona 

polskimi rodzinami^Sir godzinach popołudniowych wozami konnymi nadjecha 

ło kilka Rosjan i zaczęli plądrować w mieszkaniach Polaków,twierdząc 

że Polacy to przejęli po Niemcach i ©ni też do tego mają prawo. 

Posterunek M .O. zaalarmował Powiatową Komendę Milicji w Słupsku* 

Przychodni* wydaje rozkazu udzielić ochrony Polakom wysłał samochoda

mi z£ kompanii która była przy Pow .Kom .M.O. pluton i doszło do tego,fc 

że Rosjanów rozbrojono.broń przywieziono do powiatówki.Fa drugi dzień 

z rana do Powiatowej Komendy podjechały dwa samodzody żółnierzy wojski 

radzieckich,którzy zażądali wydania zabranej broni dnia poprzedniego. 

Jak otwarto magazyn żółnierz% siłą zaczęli ładować wszystką broń jaka 

w magazynie się znajdowała.Zameldowałem o tym Komendantowi Przychodzi 

niemu,a ten przyleciał Już za późno.Zabrali wszystko co bftło w magazy 

nie i Komenda Powiatowa pzostała bez broni .Interwencja u władz N.K.W1}] 

nie odniosła skutku.Ja wówczas porozmawiałem z Ob.Przychodnim,że po

siadam broń partyzancką,lecz ona znajduje się w bunkrach w pow.wejhe- 

rewskim i w Rumi - Zagórzu.Przychodni wyraził zgodę na przywiezienie 

jej .Do pomocy otrzymałem dwóch milicjantów,ostemplowany list przewozo 

wy z koleji i samochód .Po drodze zabrałem jeszcze jednego*! milicjant 

ta z wsi Sąborze.Udałem się najpierw do Rumii-Zagórta,gdyż znałem tam 

zawiadowcę stacji i do Deyka.Załatwiłem przydział wagonu,który miał 

być, na godż 18.00 do naszej dyspozycji.Przewiezienie broni samochodem 

b̂ył® niemożliwe, gdyż na drgach były punkty kontrolne i z bronią by na* 

nie przepuszczono.Pojechaliśmy do bunkru "Jutrzenka" do lasów w Z«mblf 

wie,Niebyło już tam tej ilości jaką pozostawiłem,btf'nasz partyzant 

Franciszek Fularczyk pewną ilość%ydał naszym partyzantom,którzy wró

cili z obozów i wstępowali do Milicji Obywatelskiej.Załadowaliśmy to 

co tam był© i podjechaliśmy do Rumi-Zagórza do Deyka Władysława,który

str 58.- £ 0
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z nami pojechał do bunkru w lesiex z którego zabraliśmy resztę br©ni. 

p® załadowaniu do wag®nu w liście przewozowym napisałem,że Pilne żyw

ność dl* Milicji Obywatelskiej.Wagon ten został przyczepiny do p*ciągu 

os©boweg© i natychmiast odjechał do Słupska.W dniu następnym wagon był 

już w Słupsku.Komendant Przychodni daje mi rozkaz bym ibm był obecny 

przy rozładunku tej broni„W trakcie rozładunku przyczepiło się NKWD 

i chcieli zabrać nam ta broń„Ja telefonicznie z dworca powiadomiłem

o tym Komendanta Przychodniego a ten z koleii podjechał z Komendantem 

U .B . do NKWD nastąpiła interwencja„Sam Przychodni ©powiedział mimmmmm 

przebieg tej interwencji^N^K.W.D^w żaden sposób nie zamierzać®, wydać 

zabranej i ciicieli zabrać ta co jeszcze była na wagonie9Wtedy Przych®- 

dni zamówił błyskawiczną rozmowę z flmkmmmmmkmim generałem Rok©sowskim 

rozmowa doszła do skutku.Przychodni przekazał Rokosowskiemu cały spór 

•  zabranie broni M .O, i że władze N0K SW.D nie współpracują z polskimi 

władzami M#0«R©kosowski poprosił do telefonu dowódcę N.K^W.D. który po 

Rozmowie wydał natychmiastowe polecenie wydania zabranej br©ni 

Milicji Obywatelskiej i nie robienia trudn©ści w r®zładuriku tej c® 

Milicja ma w wagonie.

W Powiatowej Komendzie Milicji Obywatelskiej w Słupsku 

przekazałem broń Gryfa Pom©rskieg© w nast ilościach 

W dniu 1.08,194-5 r w Słupsku

4 szt .lekkie karabiny maszynowe 

74 szt k 0b,k« w tym 26 lo-cio strzałowe 

3 szt automaty M«Pi 

4 , skrzynki amunicji do automatów

23. skrzynki z amunicją do Kbk.

5 0 ,szt ręczne granaty

l.sfct pistolet parubelum

1 .szt.Pepesza,która znalazła się dlatego,że jeden milicjant przy 

rozładunku zamienił Mitoinft Pe-Peszę na MPi 

Przekazana broń partyzancka w Posterunku Milicji Obywatelskiej 

w Sąborze p©w Słupsk.

str 5 9 .“
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24 szt karabin  mauzera 10-cio strzałewe

3 szt automaty M-Pi

3 szt p&stolety

1 szt lekki karabin maszynowy

2 szt skrzynie amunicji d© KBK,

1 skrzynia amunicji mieszanej

Przekazanie breni partyzanckiej w Posterunku Milicji Obywatelskiej 

w Sianowie p©w .Kartuzy 

18 szt kbk mauzery 

1 skrzynia amunicji do kbk*

Akcja napadu 3~ech SS Własowców w Słupsku
s  ss ss ssts = s:s:2=s:s5=:scsss2SSSS5c = SSsssa:s!:=; = =ss=s=s:sESsssss=5S5=: ssss ssss ss ss

W dniu 10.września 194-5 r wieczorem byłem u szwagra Edmunda Brzozo- 

wskieg© na ul Szczecińskiej/koniec ul.Szczecińskiej£ posiadał prze

jętą poniemiecką gospodarkę rolną.Było już ciemno i siedzieliśmy 

w pokoju przy kolacji,broń pas i czapkę miałem położone na szafie,

W pewnym momencie otwierają się drzwi i do pokoju wchodzi dwóch w 

ubraniach żółnierzy Zw.Radzieckiegojeden z nich podazedł do mnie z 

tyłu do plecy przyłożył automat M-Pi a drugi zażądał dowodu osobi

stego, automat tryymał z przodu.Byłem zaskoczonytprzecież nie będę 

prowadził walki z żołnierzami Zw .Radzieckiego.Rozmawiałem do nich 

po przyjacielsku a oni powiedzieli mi,że muszą ze mną porozmawiać n
•

na podwórzu.Liczyłem się z tym że na podwórzu będzie ich więcej a 

może potrzebują jakąż informację,może zabłądzili.Po wyjściu na podw 

wórze jeden uchwycił za ręgę siostrę a drugi szwagierkę i poszliśmy 

na ulicę gdzie stała brychka parokonna a na bryczce siedział też #m 

jeden żółnierz.Tutaj zauważyłem,że używają przemocy,kazali mnie mim 

wejść na bryczkę na tylnie siedzenie,dwóch usiadło po obu stronach 

i każdy wciąga siłą na stopnie Szwagierkę i moją siostrę.Kobiety 

broniły się , żółnierzy za włosy ciągnęły.Pytam się a dlaczego konie 

stoją w kierunku do lasu,a diaczeg© nie do miasta na to jeden odpo

wiada powieziem ciebie może 200 metrów będziesz zabity i jak pies

340



do rowu wrzucony,drugi po niemiecku zwrócił mu uwagę,że tego do mnie 

nie powinien był mówić.W tedy zorientowałam się,że to cóż niewyrażneg* 

Pięściami jeden z prawej dostał w nos,następnie drugi z lewej dostał 

cios obydwaj z bryczki wypadli,trzeci co trzymał lejce od koni obejiąs* 

rzałi się dostał trzeci cioc i skoczyłem na niego wrzuciłem go pomięś# 

dzy konie,wyskoczyłem z bryczki,było ciemn© i pobiegłem de Ill-g© 2©- 

misarjatu Milicji Obywatelskiej.Gdy d© Komisarjatu przybyłem t© tąm 

już był mćj brat,który zaalarmował t*n napad.Tymczasem do Siostry do 

kuchni wróciło dwóch żółnierzy obmyli skrwawione twarz* i« pytali się 

a gdzie jest ten wielki milicjant-siostra ©dpewiedziała,żeście g© sa

mi zabrali ja nic nie wiem,gdzie m©że być,ale jest pewne,że tutaj za 

parę minut będzie Milicja Obywatelska.Jeden z żółnierzy c©fnął się ©d 

si©stry wycelował d© niej br©n M-Pi i to były ułamki sekund, siostra 

zemdlała upadając na ziemię a żółnierz strzelał,myślał że jązabił p©- 

mim©ż£# była w ciąży t© jeszcze ją k©pał n©gami,drugi mówił teraz m©że 

być żle szybk© uciekajmy,W pościgu za napastnikami przybyliśmy d© mie

szkania siostry, a następnie jechaliśmy szosą w kierunku do lasu,K©nie 

z bryczką znaleźliśmy i na tym ■m* skończyłm się pościg.P© parę tygo* 

dniach tę całą trójkę ujęt© i jak się ©kazał© byli t© SS.Własowyy prze 

brani w mundury żołnierzy Zw,Radż.

U z b r o j e n i e  i f i n a n s e
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Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski” nie była finansowana przez 

zagranicę.Członkowie Gr^fa na własną rękę różnymi sposobami sami dozbrJ 

jali się.Rozbrajano żółnierzy niemieckich,którzy przyjeżdżali na urlo

py, rozbrajano wojska niemieckie jadące w pociągach na front wschodni,
i y

rozbrajano Baltenaeuts&św S.A-manów S .S  i zdobywano w walkach 

Z okazji SSwięta Morza 1943 r i 19^4 r . wyprodukowałem następującą ilość 

w 19̂ -3 r znaczków za sumę 214.700 zł 

w 1944 r znaczków za sumę 768.000 zł.

Znaczki te były rozdawane ofiarodawcom,którzy składali dobrowolne dawki 

pieniężne na uzbrojenie,wyżywienie i potrzeby organizacyjne.
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W 1944 r kiedy na terem P©m®rza zawitały desanty spad®ehranowe Zwią

zku Radzieckieg© i P®lskie tow tych rejonach uzbrojenie partyzantów 

p®prawił® się,Lecz Memcy zwęszyli desanty- spadochronowe zwiększyli 

•ddiały SS Własowoów Jagdkomando d® 4-ech dywizji i codziennie przecz* 

sywali leśne połacie w Berach Tucholskich i innych.To już było wszyst

ko za póżn©,eddziały- partyzanckie były już zorganizowane i działały 

na terenie całego Pomorza.Pamiętam ten ©kres kiedy w marcu po udanej 

ucieczce z więzienia z Kartuz zorganizowałem oddział partyzancki w ani< 

większości byli tam uciekinierze z drigi śmierci/to byli tam A-Kowcy 

A-iewcy i byli z B-CH. wwzyscy czuliśmy się jak bracia i tylk® jedn® 

nas łączył© wspólna walka przeciw hitleryzmowi,aby zniszczyć go tak 

by już nigdy nie zagrażał p©k©j©wi.

W związku z zarządzeniem Związku Uczestników Walki Sił Zbroj

nych w Warszawie,która wezwał© wszystkie ©rganisacje podziemne które 

w cziasie okupacji walczyły przeciw hitleryzmowi o ujawnienie się* i 

przekazania dokumentów działalności takich organizacji.

O d p i s

str 62

3 SS S S S  S£ SS

Miotk Ludwik Choczewo,dnia 20 .2 .1948 r

w Choczewie

pow .Eębork Do
Głównego Zarządu Związku Uczestników 

Walki Sił Zbrojnych 

w W a r j c s z a w i e
ssssssss&esEKPffesssssais

W Zarządzie Związku Uczestników Walki Sił Zbrojnych w Słupsku 

złożyłem następujące pieczęcie byłej Tajnej Organizacji Wojsk®wej 

"Gryf P®morski"

1 .pieczęć legitymacji wykony 1 ,1 ,1944  stuk 1 .

2 . , ,  poczty polewej , ,  1 ,

3 . , ,  pieczęć ©krągła o Wolność Ojczyzny , ,  1 ,

4 . , ,  100 zł-Swięto Morza 1943 r wyk.w 1943 1 ,

5  • * » 5 0  , ,  > 1  u  , ,  1 .

6 . , ,  100 , ,  , ,  1944 wyk .w w 1944 1 .
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7 . pieczęć 50 zł Święto Morze 1944 stuk 1 .

»» 20 || 11 11 11 »« 1•

9 • »* ł® u  i, i, i, , | 1 #

10. 1 , Okrągła Pow .Komenda Tczew , ,  1*

11. i, i, Pow .Komenda We jherowo , t 1 .

12. i, i, Pow .Komenda Puck , ,  1 *

•raz dwa opisy i jeden n©tatnik z działalności byłej Tajnyj Organiza

cji Wojskowej "Gryf Pomorski"

Powyżej wymienione pieczątki zostały wykonane przez,por Ludwika Miotka 

ps ."Piór©”

Pieczątki wykonane na gumie kauczukowej za pomocą zwykłeg© ncżyka, 

miary i cyrkla*

/-/ Mi®tk Ludwik
JL ' 'ee-e-

Zarząd Związku Uczestników Sił Zbr®jnych w Słupsku potwierdza ©dbiór 

wyżej wymienionych pieczęci i notatnika ©d Ob.Mi®tk Ludwika 

zamieśzkałeg© w Choczewie pow.Lęberk.

Pieczątka /-/ Krasn©wska

Okrągła zarządu

Marsz partyzancki Tajnej Organizacji Wojskowej

"Gryfa Pomorskiego” /majora Szalewskieg©/

Ha mel©dię .Święta miłości Kochanej Ojczyźnie.

Hej partyzanci ,podziemia żółnierze 

Ojczyzna woła dziś do boju nas

Każdy karabin niechaj w dłonie bierze
\

I niech siękryje w jak najgłębszy las 

G©t©wi wciąż jak jaden mąż 

Życie za Polskę oddamy 

Chcesz wolnym być musisz się bić 

Innego wyjścia nie mamy
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Z b r o j n y  po ząby wróg się do nas skrada

Lecz my nie wiemy co t@ znaczy strach.

Hitlerowskiego zmiażdżyć trzeba gada,

Więc celujmy celnie po stalowych łbach

Gotowi wciąż jak jeden mąż

Życie za Polskę oddany

Chcesz wolnym być musisz się bić

Hnnego wyjścia nie mamy

Za naszą krzywdę za naszą niewolę

Za tyle w Polsce wytoczonej krwi

Pomścimy bracia,bestiiBBU& swawole

Niechaj się lęka,niechaj przed nami drży.

Gotowi wciąż jak jeden mąż

Ży«ie za Polskę oddamy

Chcesz wolnym być musisz się bić

Innego wyjścia nie mamy.

Nie płacz matenko ,nie płacz ukochana

Kiedy odnajdziesz twego syna grób

Bo to ofiara za Polskę oddana

Więc mu pod krzyżyk taki napis zrób.

Gotowi wciąż jak jeden mąż

Życie za Polskę oddali

Chcąc wolnym być musiał się bić

Innego wyjścia nie znali.

z
Ponieważ byłem związany pracą konspiracyjną na terenie Tczewa i zna

łem bardzo dobrze z-cę Komendanta Komendy Powiatowej nauczyciela

Willego Gajewskiego ps."Piorun” ,który został w dniu 23 września 1944 
stracony wyrokiem kary śmierci prze® ścięcie głowy za pomocą gilotyny 

Z oryginału odpisuję jego ostatni listi* pożegnalny.List ten został 

wyniesiony z więzienia przez jego brata,któiy przed wykonaniem wyro 

ku otrzymał zezwolenie widzenia się.

str 64,-
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Torgau d.22 .IX .194-4 r 

Moi Drodzy Bracia i Siostry i wszyscy najbliższy

ostatni list pożegnalny

Jaszcze mam kilkanaście godzin życia przed sobą.Codziennie postano

wiłem skreślić choć kilka myśli,które rozpierają moją duszę,Ja zosts 

łem skazany na karę śmierci,za to że kochałem swoją nieszczęsną Oj

czyznę .Pomyślcie,że nie ja sam jestem,Ze mną jest dużo innych,którzj 

na ołtarzu naszej Ojczyzny krwawe składamy serca.Ja się wziąłem do 

tej pracy podziemnej, bo tak mi kazało serce me.Jedno mnie boli,a to 

jest że nie mogą oglądać owoców naszej pracy,że nie dożyję dnie wol

ności .Pomyśl ci e,że jak tysiące i miliony Polaków padłem na polu umai 

walki,Ja zostałem odsądzony od ctei i nazwano mnie zbrodniarzem i 

zdrajcą,ale wy wiecie,że tym nigdy.nie byłem.Kiedy gdy swoboda wróci 

8dy Orzeł nasz znowu skrzydła wzniesie do lotu,wtedy nasze prawe są

dy zwrócą mi tą zrabowaną cześć.Pociechą niech Wam będzie,że ja nie 

boję się śmierci,zresztą w towarzystwie innych idę na ścięcie głowy. 

Jest nas obecnie z takim wyrokiem t>l Polaków,którzy codziennie ma- 

rszerują z łańcuchami u ndg wraz ze mną.Razem oddamy życie nasze ,za 

świętą sprawę.

Noście dumnie to cierpienie,które Wam zadałem.Tu za czężkimi kratami 

wraz ze mną inni mają nogi uakute łańcuchami,oczekujemy ostatniej 

godziny,w której zostaną ścięte nasze polskie głowy.Jak głosi akt 

oskarżenia i wydany wyrok,zostaliśmy skazani na śmierć za zdradę sta 

nu.Giniemy nie za niemieckich zbrodniarzy,giniemy za nasz Kraj uko

chany, za sprawę połską,którzy chcieli rozkuwać pęta Ojczyźnie siłą
I

nałożone.Nigdy nie spotkałem kogoś z młodych do których zwracałem 

się by mi odmówili,każdy z dumą składał przysięgę i do Gryfa Pomor

skiego wstępował .Chociaż zmuszono nas do włożenia munduru znienawi

dzonego,t© jednak pod nim serce polskie się kryło.W wojsku niemiec

kim żółnierze pomorsko-kaszubscy są przepojeni propagandą "Gryfa Po

morskiego" do aliantów nie strzelać ,przez front d© nich się prze-345
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dzierać.Ja ginę za sprawę polskości i proszę Was kochani przekażcie 

moim kolegom,którzy w podziemiu pracują,że nikago nie zdradziłem,ni- 

czega nie ujawniłem i przezemnie nikt nie dozna przykrości. Ja wszy

stko przejąłem na siebie .Ta c© ja uczyniłem wiem,że tega nie potępia

cie, ja Was znam lepiej jak inni,zn$jn Was z czynów i rozmów,które pro

wadziliśmy .Któż Was inaczej posądzić może,lecz krwią i ściętą głową 

zaświadczyć mogę,że serca Wasze i dusze są golskie .Może kiedyś gdy 

mnie już nie będzie na tym świecie słowa te dojdą serc Waszych,że to 

co ja uczyniłem było moim świętym obowiązkiem jak© Polaka i nauczycie

la wychowawcy polskiej młodzieży .Niechaj ta moja odcięta głowa będzie 

symbolem złożonej ofiary na Ołtarzu Ojczyzjiy naszej Polski ukochanej. 

Żegnam Was wszystkich,krewnych i najbliższych przyjaciół i znajomych 

i tych którzy po mnie dalszą działalność konspiracyjną kontynują. 

Odchodzę z tego świata i ginę świadomie w tej strasznej chwili dziejo

wej i na nowo spotkamy się w niebieskiej krainie.

Już więcej listu pisać nie będę,to są ostatnie słowa pożegnalne,t© 3— 

jest mój ostatni podpis złożony .Niech treść tego listu pozostanie w 

Waszej miłej pamięci. Wasz brat szwagier i wujek ginie na wieki.

W drodze pod gilotynę śpiewać będę "Jeszcze Polska nie Zginęła"

List ten wysyłam drogą nielegalną.
/-% Wasz W il.

Wiarygodność odpisu z oryginałem listu pożegnalnego z dnia 2 2 .Ia ,1944-

Wili Gajewskiego potwierdza się

Pawiatawy Zarząd Z .B .o .W .i .D . w Tczewie

Tczew dnia 3.12.1971 /-/ Chrabaczek sekretarz

Pieczątka .Związek Bajewników o Wolność i Demokrację

Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności -Zarząd Oddziału Tczew,

si?r 66.-
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Jedna z edezw w odpisie z roku jfcjtdtijmiimy 1944 wydana na terenie 

powiatu wejherowskiego

O d e  z w a
S S S S S S S S 8 & S S

Pieczątka podłużna 

Poczta Polowa
#

T .0 .W *"G .P ."

K .P . M-l 1944

Bracia Rodacy: zwracamy się do Was z prośbą o pomoc dla Waszych siósti 

i braci,których krwiożerczy wróg Hitler i jego banda pozbawiła własno

ści i zarobków a co gorsze żony,mężów,dzieci,ojców rodziców córek i 
ich

synów jedynych żywicieli,dlatego że nie chcieli mu wiernie służyć,lub 

się wyprzeć swej przynależności,do Ojezyzny Polski,lub też myśleli o 

Jej powstaniu przez łajne organizacje.Bracia Rodacy,którzy jesteście 

obdarzeni losem szczęścia,to jest być wolnym i posiadać gospodarstwa 

rolne,albo inne,lub odpowiednie zarobki,złóżcie dobrowolnie ofiary 

czem kto z Was może a/ żywnością b/odzieżą c/gotówką d/ ukrywaniem 

bezdomnych i śeiganyoh przez wroga.pamiętajcie o miłości bliźniego i 

nie żałujcie ofiar a przez to zapiszecie się złotymi literami do histo 

rii wobec potomności całego świata,że pomimo tak strasznego terroru 

jakiego wróg stosował wobec Was, zdołaliście siebie i liczne szeregi 

Waszych sióstr i braci uratować od głodu i zimna i kuli wroga.Ofiara 

jaką złożycie będzie równa cierpieniom j*kie znoszą siostry i bracia 

w więzieniach i obozach odosobnienia i ukryciu.Opieka Społeczna toiacMyj 

czyn najwznioślejszy i najszlachetniejszy ratuje bliźniego według 

przykazania Bożego.

Kierownik Wydż.Opeki Społecznej £ .o.Komendant powiatu i Kier,Pow . 

'/-/ Z. Klin Wydż.Org. /-/ Z .Szarak

A ot© kilka nazwisk ofiarodawców przekazana mnie przez Klina. 

Władysław Koszałka z Sierakowic 50.000 R.M.Sekretarz Nadleśnictwa 

Mirachowo Czarnowski 750.R.M.Jan Kos ze Strzepcza 3 .OOO.R.M.Grzenk© 

wicz z Pobłocia 800 .R.M ,Kś .Wrycza z Wiela 5 .000 R.M.A.ntoni Wojewski z

Wejherowa 1.000 fi.M.Grzenkowicz z Częstkowa 3 .000 R.M. Jan Kwidziński 
z Kamiennicy Królewskiej 2.500 R-M. 347



Byłem związany z współpracą z moimi kolegami,u których w bunkrach 

często przebywałem i dlatego mam zamiar podzielić się z ich walkami 

które były bardzo krytyczne.

W dniu 24 .O9 .i943 w bunkrze "Ptasia Wola" została stoczona walka. 

Dowódcą oddziału partyzanckiego był por .Jan Żurawiez .Partyzanci zosta 

li zaskoczeni w bunkrze .Niemców brał© udział około 80 uzbrojonych po 

zęby SS-amanów .Straty wroga fBKniiimmmahiiitpcfam 9-ciu zabitych i kilkuna

stu rannych.Po stronie własnej straty- 5ciu zabitych,2-óch zabrano do 

Gestapa w Gdańsku jeden z nich został ścięty w Królewcu a drugi dcs^= 

tał wyrok kary śmierci był ranny.leczony w szpitalu i uwolniona przez 

amerykańskie wojska .Pozostali zdołali wycofać się.

W dniu 10 stycznia 1944 w Kamiennicy Królewskiej partyzanci stoezyli 

walkę z Gestapem których był© około 500 .

W walce zginęło dwóch partyzantów i jeden ranny zabrany d© niewoli 

Po stronie w roga  byli ranni lecz nie wiadomo ilośeiow©

W dniu 2 9 .lutego 1944- w lasach Koleczkow© pod Wejherowe partyzanci 

stoczyli walkę w której zginęło 9~ciu zabitych i 2-óoh zabrano do 

Gestapa w Gdańsku ,którzy zostali w lipcu 194-4 rozstrzelani w miej

scowości Kamień pow .Wejherow© .Straty w roga  potwierdzone w/g zapisów 

Sąitala w Wejherowie 24 zabitych i 56 rannych.

Partyzanci zostali okrążeni ze wszystkich stron,tylko niektórym udał© 

przebić się przez ©krążenie,walka trwała od wczesnych rannych godzin 

do późnych godzin popołudniowych.W walce zginął dowódca oddziału par

tyzanckiego por.Leopert,który został czężko ranny,niechciał poddać 

się żywcem i w ostatniej chwili położył się na granat,który odbezpie
*  4

ezył i zginął.

Por, Bernard Michałko psę"Batory" który zginął w walce w Kamiennicy 

Królewskiej w dniulO stycznia 1944 r dokonał 3-eh akcji likwidacji 

patreli SS Własowców w dniach. 11.11.1945,23.12.1943 i 3©.12.1943 

zlikwidował 19 zabitych .Straty włanego oddziału 1 zabity i 5-ciu lekk< 

rannych.zdobył 25 szt broni iponad 2.000 szt różnej amunicji.

' 0 ° ccałych akcji nieopisuję,gdyż są one prawdziwe lecz niemiały ze 
®ną powiązania.

strS8.-
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Wojna w Piekle

za głowę chwytam,za serce ściskani i pojąć nie mogę

Że ty Hitlerze,* djabfa postawie,cały świat chciałeś zawojować

I wszystkie narody powymordować*

Lecz Bota ręka kres temu położyła 

I ciebie Hitlerze do piekła zaprowadziła.

Tam tylko s Lucyperem wojować możesz.

Lucyper w obawie utraty swego tronu,ściąga najlepszą armię swoją 

Na przywitanie smoły zamówiono i wszystkich djabłów do arnii wciel 

Lucyper nie wierzy Hitlerowi. -łono

Gdyż mógłby zająć stanowisko fego

Hitler wysyła ultymatum do Lucypera#by oddał dobrowolnie berło sw<

Jak się nie zgodzi na te propozycje

Zbombarduje piekło i tron Lucypera zawojuje

Lucyper wysyła telegram odmowy

Wzmocnił posterunki i przygotował się do obrony

Hitler przemówił do swęj armii z wściekłością

Podniósł swój hakenkreutz i wydał rozkaz

Maszerować i zniszczyć tron Lucypera

Całą przyboczną obsługę wymordować kazał

zabrać berło i opanować całe piekło

Wojna w nocy rozpoczęła się,a nad ranem Gering bombardował

Tysiące czarnych smoków zbombardowało całe piekło

Po zaciętej walce tron został zdobyty

Berło Lucypera Hitlerowi wręczono

I od tej chwili Hitler znów na tronie siedzi

A gestapo przy boku wiernie strzeżą jego

Gering w powietrzu z armią swoją,dalej gospodarkę prowadzą

Czystka musiała i w piekle nastąpić

Najpierw badania krwi nastąpiło

Tylko rasa hitlerowska może tu panować

Wszystkim obcokrajowcom obozy wyznaozon©

A kto się opierał w krematoriach palie kazał.

A ty polaku podziemny pędraku,który najwięcej mi ciosu zadałeś 

Z piekła wyrzucić kazał*

L.M . 1944 r .
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Lata wojny 1939 •  19^5 w walce z okupantem

str 70 ^

Skończyły się lata strasznej niedoli

Kiedy lud Pomorski żył w ciężkiej niedoli

Kiedy łiemiec okrótjqr nas gromił

Wioski i miasta nasze palił

Kościoły nam pozamykał

I wielu kapłanów wymordował

Krzyże i kaplice wszędzie burzył

W krwi ludu polskiego łapy swe nurzył

Tysiące rodaków naszych w bestialski sposób pomordował

W lasach krokowskich i innych pochował

Drugich według swych zasad germanizacyjnych

Osadził w obozach koncentracyjnych

Tam katując i maltretując naszych rodaków

Wykańczał dalsze tysiące niewinnych Polaków

za wiarę i Ojczyznę z okrzykiem

Niech żyje Polska kończyli swoje życie#

By nas zniemczyć i wydrzeć mowę ojczystą 

Przychodził do nas ze swą przeklętą Yolksliatą " 

Różnymi sposobami wymuszał jej podpisanie 

A kto się opierał 9temu sprawiał okropne lanie.

Mowy ojczystej używać nam zakazywał 

Po to by nas prędzej zgen&anizować,

Tymi metodami w obawie wysiedlenia 

Dużo pomorzaków dla siebie pozyskał 

I przemocą w szeregi swych soldaków wciskał,

Ci walcząc za sprawę nam obcą i wrogą 

Ginęli daleko na polach bitew męką srogą, 

zasiana propaganda przez TOW"Gryfa Pomorskiego”

Do aliantów nie strzelaj i do nich się przediiera/ 

Niemcy z nich pociechy nie mieli,

Tfch jednak co nie ulękli się groźby 

I o eindeutszowanie nie stawiali prośby
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Gnębił w sposób straszny m i okrótny

Jak to był czynić zwyczajny Niemiec butny.

Nakładjał najrozmaitsze pólenstauery 

Myśląctże Polacy to głupie fraj ery 

Że ugną si$ pod tymi czężarami 

I pujdą na ślepo ich śladami*

Gdy to nie pomogło i Aufruf nie poskutkował 

Wsiął się na inny sposób i tak kombinował 

Powysiedlał dużo Polaków,zabrał im ich mienie 

Wtrącił do obozówfgdzie głód i cierpienie 

Miało skłonić do przyjęcia obywatelstwa niemieckiego.

Na nio niemieckie przydały się kombinaoje

Gdyż Polak twardy nie pójdzie na takie kombinacje

Wolał stracić swój dobytek i swoje mienie

Wolał znosić w obozie#w lesie głód i cierpienie

Chociaż zmarnował tam zdrowie doszczętnie

To jednak wytrwał i patrzał obojętnie

Na wszystko co go spotkało i co dalej spotkać go miał©

tysiące Pomorzaków w ten sposób życiem przypłaciło

Podczas,gdy wielu Niemców i Folksdojczerów panosiło i bogaciło się

Tysiące niewinnych Polaków po lasach

Spędzało lata całe ukrywając się w tych czasach
*

W norach wilgotnych i jamach ciemnyeh

I różnych dziurach partyzanckich bunkrach podziemnych

Po to, aby nie współpracować z Niemcem

Który dla Polaków był wrogiem i cudzoziemcem.

z. bronią w ręku walczył ze swym tyranem

I choć w krwi własnej zanurzył swe dłonie

Walczył o Wolność Polski i dla Jej Narodu

Polacy walczący na froncie#u aliantów i w lesie

Tęsknili za Wolnością i Niepodległością

Wszystkie te cierpienia znosili Ula Ojczyzny z miłośćią

Inni Polacy co siłą wtrąceni w szeregi wojsk niemieckich

Hurtem do aliantów bieżyli0
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Tak wspólnym wysiłkiem w kraju i na froncie

Bestii hitlerowskiej śmiertelne ciosy zadawali

Wielu z tych bochaterów nie doczekało się tej ohwili

Gdy- Ojozyzna oswobodaona ich do siebie przytuli

Pomarli z wyczerpania przez długą tułaczkę

Zginęli w walkach na polu chwały

Lub wymordowani przez gestapowską paozkę

Otóż pamięć tych bochaterów i wrogów niwmczyzny

Co ofiarowali swe życie na Ołtarzu Ojczyzny

Uczcijmy dii szczególnietprzez głębokie im czesoi oddanie.

A tera* hitlerowski okrótny tyranie

Skończyło się twoje brutalne panowanie

z.erwane zostały pęta niewoli

I naród Polaki oswobodzony z tej niedoli

Już nie będziesz pluł n*m w twarz

Ni mowy ojczystej zakazywał nam ani raz

Ani dzieci naszych nam germanii

Ni wioski i miasta nasze palił

Spamiętajtże Polski mi naród,Polski lud

To stary szczep piastowy

Wynagrodzony Wolnością i NiepodległoścĄą - Ziemi Ojczystej

Rzeczypospolitej Polaki Ludowej 

A twierdzą niech nam będzie każdy próg 

Tak nam dopomóż Bóg*

M aj 1945 r
sasmasmama

Ludwik Miotk

W dniu 22 lipca 1945 w Słupsku wygłoszone na akademii
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W miejscu zamieszkania przez 15 lat pełniłem funkcję

1 ) Przewodniczący 15 -tego Obwodu Frontu Jedności Narodu w ffinmmmi

Tczewie

2 ) Wiel®letni członek Zarządu Powiatowego Z .B .o .W .i .D  w Tczewie.

3 ) W ®statnich 15 latach Yieeprezes powiatowego Zarządu

Z .B .o .W .i ,D *  w Tczewie.

P®siadam następujące ®dznaczenia
SS33SSSSSSS38SS3SSSSS3SSS3SrS3SSSS

l*- Krzyż Partyzamnki nadany 20*4.1961 P-3273*

2.- Medal Zwycięstwa i Wolności 20*6.1961 F^8690.

3.- Medal lO-ci®leeia pB*R*L« 22 .7 .1956 .

4.- Medal 700-lecia miasta Tczewa 11*11.1970*

5.- Odznaka Grunwaldzka 23*4.1947 nr.105050 

6*- Odznaka Grunwald-Berlin 22.7.1964 20091 

7*- Odznaka 1000 leeia P.RJD. 22*7.1974.

8.- Zasłużony Ziemi Gdańskiej 22 .7 .1966 .

9*- Zasłużony Działach Frontu Jedności Narodu 11 .11.1975.

10.- zasłużony DziałacM Z.B*o.W#l.D* 22 .7 .1974 r .

*5
str*7 3 .»
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Por JOZEFA DA' Bit A ZAŁOŻYCIELA I PREZESA ~ 

RADY N/tfZELIIEJ T . O. W.

II & JLi I? ? O E  O S S K I

^ 5-

POLEG^EGO NA POLU OPIJAŁY

4 . 'JARCA 19'!4 r . 'J SIKOSZYKIE 

HIFSZKAH3Y WSI KOBYLA Z .3.0.7/.i .D .

ORAZ ZRZESZENIE KASZUBSKO POLi W SO^CIERZYTJIF.

‘ W dniu 18* 17 *1970 r . w budynku Szkoły Fcd8tavow*.,1 v 

Kabylu p«v.fc©ćeier2ki dokonano urecaaste^o odsłorięci. 

tablicy pauiatkewej ku csci por.Józefa Danbka,b. i -i.\;\.-'ika“ 

tej wzkoły^oraa adłożyciela i pro ze o a Rady TTaca?lv< ,1 

•jm, Orgaaiaacji WojokJwej ,ł Gryf Per ©rak i ••

Aktu odsłonięć i. i dokonała wdowa po z^mordcwan:^ Ar̂ r* Dr^bO'

o iD " ’.rrv , • /j .

f:. * l  ) i  ."iŁ. r U B U l U  U  iS.) O ł «  J .  U X X U X U X l t U i  - V I  ?sO  j " . t >  .  U  '

ou^touięt. i. i lioaonaia waowa po zanoraowan; 

nCL - ■ **:ls>tr Stolarek, orc-aon O.Z. Z3 

l^/y^-r/cłosconyn y-r ić cieniu o życiu i działalno-

7/'
»•< J%v/iosa#naotapi2 ©•: .areie Izby Panięci 11aro5cw?>j a n r .n tę - r r dJ
f ^ a c a  Z .P . ZB i! y< Kedcierzynio ncr#Kazinicrza ?Trrcfcl.

_ y.'% v. iOZ

1 ' f;rz;. o’; swana przez nłodzież ezę^ć artyntyczn 

niodaielnerj u.. shi aystoćei w Ko\ylu ucaatnicayli oonoł :
. « i  \ A  , y  /•

J  ••^ijA*;.Le©n Len zi a z Gdańska,oraz f^oapcdarae powiatu

-A ■ c- _ • M/ł-44»-*ł-1.1.-. —~<a. *

>*•

S
'■5
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