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Jelenia Góra, dn. 9.05.1972r.

Panie Drzewiacki,

Zgodnie z podanym przeze mnie term inem w liście pisanym do Pana w ub. m-cu.
przesyłam w niniejszym treść m oich w spom nień z lat okupacji hitlerow skiego faszyzmu,
w spom nienia, które w mojej pam ięci pozostaną na zawsze. Tego co przeżyłem nie sposób
zapom nieć ale pozw oli Pan, że przejdę do zasadniczego tem atu a mianowicie:
1. Kiedy pow stała organizacja i kto był jej założycielem , nie jest mi wiadome.
2. Do organizacji tajnej pod nazw ą P.O.Z. - Polska Organizacja Zbrojna - w stąpiłem w
m -cu m aju 1941 roku (dokładnej daty nie pamiętam). Przysięgę złożyłem w
m ieszkaniu Lulińskich w Józefow ie w obecności Czesława Lulińskiego i Józefa
W alewskiego z Józefkowa. O brany przeze m nie pseudonim to nazw a b. polskiego
sam olotu myśliwskiego - „Jastrząb II”. Stanowisko w organizacji - dow ódca drużyny,
a od IV. 44 d-ca plutonu.
3. W roku 1942 jesien ią (daty nie pam iętam ) po scaleniu różnego rodzaju organizacji,
P.O.Z. w eszła w skład Armii Krajowej - AK. Od tej chwili zostałem żołnierzem AK,
ale ju ż pod zm ienionym pseudonim em - „K araś”, także nazw a b. polskiego samolotu
bombowego. Służbę w ojskow ą przed 1939 r. odbyłem w lotnictwie i stąd takie a nie
inne pseudonimy.
4. Kto stał na czele P.O.Z. nie je st mi wiadom e, natom iast na czele AK (w skali kraju)
generał Bór-Komorowski (po aresztow aniu gen. Grota Roweckiego). N asz rejon
obejm ujący b. powiat lipnowski podlegał D owódcy O kręgu AK w Toruniu. N azw isk
K om endanta Rejonu ani Dowódcy O kręgu nie znałem a pseudonim ów nie pamiętam.
5. Zgodnie z rozkazem Naczelnego dow ódcy AK członkowie organizacji winni
przestrzegać systemu „trójkowego”, to znaczy, że trzech członków m ogło się znać z
nazw iska lecz praktycznie było to niem ożliwe. Dlaczego? Po prostu dlatego, że
m ieszkaliśm y na jednym terenie i znaliśm y się wszyscy osobiście i to w łaśnie m. in.
je st powodem , że nie pam iętam pseudonim ów m oich byłych tow arzyszy z organizacji.
6. Cel naszej organizacji to:
a. drogą służbow ą przekazywanie inform acji do D ow ództw a O kręgu o ruchu
w ojsk niem ieckich obsady ilościowej żandarm erii (w naszym w ypadku tylko
na terenie Skępego i okolicznych wsi) oraz SA i SS, ja k rów nież N iem ców
cywilnych,
b. rozpow szechnianie prasy konspiracyjnej,
c. zaprzysiężanie nowo w stępujących członków organizacji,
d. likwidacja inform atorów niemieckich,
e. przygotow yw anie się do Pow stania Zbrojnego, którego term in m iał być
podany ze Sztabu Naczelnego Dowódcy AK.
7. N azw iska znanych mi członków organizacji:
Klubiński Zbigniew
Skępe, po w yzw oleniu zam. w G rudziądzu
N arczew ski
Józefkowo
R uszkow ski
Józefkow o lub Pokrzyw nik
W alewski Józef
Józefkowo
Luliński Czesław
Józefkowo
Brzeziński Franciszek
W ym yślin
Pasternak Stanisław
W ymyślin
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Sobocińska M aria
W ymyślin, ps. „M inerw a”
Zasow ska
W ymyślin, jedna z córek Fr. Zasow skiego
Chojnacki Stanisław
Kierz
K itler W acław
H uta
Tobolewski
Pokrzyw nik
Sm ulewicz Czesław
Józefkowo
Gładkowski Edmund
Zaduszniki
M uszyński
Józefkowo (będzie oddzielna relacja)
Ciesielski
Skępe (zginął tragicznie po w yzwoleniu)
W ejchert Roman
Lipno, Skępe
A rchaniołowicz
Lipno (dwaj bracia)
Cieślikowski
Lipno (nauczyciel)
elu innych, których nazw isk ju ż nie pamiętam.
Z w /w ym ienionych nie żyją:
Narczew ski
Zm arł po w yzw oleniu
Ruszkowski
Popełnił samobójstwo w w ięzieniu w Lipnie po
aresztowaniu w 1943 r.
Luliński Czesław
Zm arł po wyzwoleniu
Brzeziński Franciszek
j.w .
Pasternak Stanisław
j.w .
Chojnacki Stanisław
j.w .
Smulewicz Czesław
Zam ordowany u schyłku 1944 roku przez jednostkę
specjalną Gacht Komando Gestapo w Ligowie
Ciesielski
Zginął zaraz po w yzw oleniu przez nieostrożną
m anipulację z bronią palną.
8. W m -cu m aju 1943 r. doszło do „w sypy”, co spowodowało aresztow ania kilkunastu
członków naszej organizacji, a m. in. Klubińskiego, N arczew skiego, Ruszkowskiego,
W alewskiego, Lulińskiego plus brata, siostra i matka, a ojca zastrzelono w m -scu
zam ieszkania oraz kilkanaście osób z Lipna i okolic. Dopiero po upływ ie dłuższego
czasu wyjaśniło się kto był przyczyną majowego arestowania. Otóż praw dopodobnie
jeden z aresztowanych kolegów napisał „gryps”, który szczęsliw ie dotarł do kogoś ,
kto był zakonspirow any w naszej organizacji. Kto wysłał, kto doręczył i kom u nie jest
mi wiadome. W m-cu lipcu lub sierpniu (w każdym razie w lecie) M aryla Sobocińska
doręczyła mi rozkaz K om endanta Rejonu w sprawie zlikw idow ania naszego członka
M uszyńskiego z adn o tacją że je st on inform atorem („K apusiem ”) w ładz niem ieckich i
że on spowodował „w sypę” podając N iem com wiele nazw isk czynnych członków
organizacji. yCzasie wsypy aresztowano naw et i takie osoby, które nie m iały nic
w spólnego z Ruchem Oporu na naszym terenie. W zw iązku z w /w rozkazem
skontaktowałem się z Czesławem Smulewiczem w jego dom u w Józefow ie i
praw dopodobnie z Tobolewskim (nie pam iętam dokładnie kto był trzecią osobą) na
krótką naradę. W ynikiem narady było w ezwanie M uszyńskiego na spotkanie w
sprawie om ów ienia kolportażu prasy konspiracyjnej. To był tylko pretekst, by go nie
spłoszyć. M iejsce spotkania ustaliliśm y parów (mały w ąw óz) na w ysokości wsi
N^aliczek za bagnam i około 100 m od drogi równoległej do traktu przebiegającego
przez Ławiczek. M uszyńskiego o spotkaniu pow iadom ił Smulewicz. Trzech nas
przybyło na miejsce spotkania, na pewno w m -cu sierpniu 1943 r. pam iętam tylko że
była to niedziela i czekaliśm y ponad godzinę po um ów ionym czasie, niestety
M uszyński nie stawił się. Sznur, na którym zdrajca miał zaw isnąć w łożyliśm y pod
m ech przy szubienicy - brzozie i udaliśm y się pow rotem do domów. N astępnego dnia
-
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-

-
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M uszyński nagle zniknął i przez kilka m iesięcy nie było go w m iejscu zam ieszkania.
W iosną 1944 roku M uszyński wrócił do domu.
9. W jednym z dni lata 1944 r. na krótko przed zachodem słońca przyjechał do mnie na
rowerze Bolesław (nazwiska nie pam iętam ) zwany powszechnie Bolkiem, a m ieszkał
w Rynku w Skępem tuż przy b. Zarządzie Gminy Nar^utowo, zm arł przed 1961
rokiem . W /w wręczył mi meldunek (przez kogo podpisany także ju ż nie pam iętam),
który informował, że „m iędzy godziną 20.00 a 22.00, nadejdzie do Ław iczka
kilkuosobow y oddział egzekucyjny w celu w ykonania w yroku na osobie zdrajcy
M uszyńskiego”. Oddział ten miał się zatrzym ać na bagnach w Ław iczku naprzeciw ko
w ylotu drogi ze Skępego. (Oddział ten szedł z kierunku Huty). D alsza treść meldunku.
„N iem cy dowiedzieli się o planowanym w ykonaniu w yroku na M uszyńskim i
praw dopodobnie zrobili obławę. Trzeba natychm iast skontaktować się z oddziałem i
spowodować by oddział ten zawrócił z powrotem, bo zadanie je st niewykonalne. Znak
rozpoznawczy - hukanie sowy trzy razy na w /w spom nianych bagnach” . Było ju ż
bardzo późno, nadchodziła godz. policyjna. Pobiegłem więc do Sam odulskiego i od
jego syna pożyczyłem rower, na którym pojechałem na bagna w Ław iczku. Zapadał
ju ż zm rok, a w lesie na bagnach było ju ż ciemno. Hukałem kilkakrotnie po trzy razy
lecz odzew u tej samej treści nie otrzym ałem. Zostawiłem więc row er na skraju lasu i
ostrożnie wyszedłem na ścieżkę drogi w Ławiczku. Skierowałem kroki na ścieżce w
kierunku Huty, droga prow adziła pod górę. N a samym w ierzchołku drogi w odległości
ok. 100 m. ode mnie coś jakby słabo zabłysło, podszedłem trochę bliżej i zobaczyłem
dw óch N iem ców w m undurach z pistoletam i maszynowymi odw róconych do kierunku
Huty. Zaw róciłem więc z pow rotem ale ju ż skrajem lasu, odszukałem row er i udałem
się w pow rotną drogę. Ujechałem zaledw ie ok. 300 m. gdy zobaczyłem w świetle
księżyca, że ktoś, przede m ną idzie lub jedzie i to w m oim kierunku. W jechałem w las,
zszedłem z roweru i położyłem się za dość dużym jałow cem i co zobaczyłem . Duży
w ilczur biegł ścieżką, zatrzym ał się w tym m iejscu gdzie skręciłem row erem do lasu,
pokręcił się chwilę z pyskiem przy ziem i i pobiegł dalej. Za psem przejechali dwaj
żandarm i i dwóch cywilnych N iem ców z karabinami. Odetchnąłem z u lg ą bo przecie
była to ju ż godzina policyjna, a ja bez dokumentów, bo w pośpiechu nie wziąłem
marynarki w której był portfel z dokum entam i. W yszedłem na ścieżkę w siadłem na
rower i pojechałem dalej, a gdy dojeżdżałem do G lęboczka usłyszałem z tyłu serię
strzałów a po niej jeszcze kilka długich i krótkich serii. N acisnąłem silniej na pedały
ale za mocno, bo łańcuch mi spadł. Z konieczności zsiadłem z roweru, obejrzałem się
do tyłu ale nikt nie nadchodził jedynie serie strzałów były coraz częstsze. U porałem
się z łańcuchem i szczęśliwie przyjechałem do dom u w W ym yślinie ale cały mokry
jak bym w yszedł z kąpieli. Dopiero kilka dni po tym dow iedziałem się, że dowódca
O ddziału Egzekucyjnego zginął od pocisków obławy niemieckiej. N azw isko tegoż
dow ódcy oddziału - W inowski (prawdopodobnie).
Od tej chwili działalność konspiracyjna została na pew ien okres czasu
zawieszona. Przed i w czasie wybuchu Powstania w W arszawie nie dotarł do mnie ani
do m oich kolegów żaden rozkaz w tej sprawie.
10. W m -cu październiku 1944 r. dnia nie pam iętam (druga dekada m -ca) rano jeszcze
byłem w łóżku, nie spałem już, spojrzałem w okno, zobaczyłem kilku żandarm ów
stojących w podw órzu pistoletami m aszynow ym i gotowymi do strzału i jednocześnie
walenie kolbami do drzwi. Otworzyłem , w eszło dwóch żandarm ów i rozkazali szybko
ubierać się. W m iędzyczasie przyprow adzili do mnie Franciszka Brzezińskiego, skuli
nas razem kajdankam i i wyprowadzili z domu. N a ulicy zobaczyłem Stanisława
Chojnackiego, którego żandarm ciągnął na sznurku uw iązanym na szyi Chojnckiego.
Zaprow adzono nas gdzieś w podw órze (nie pam iętam kto tam m ieszkał) tam ju ż było

20

yf 9

kilkunastu aresztowanych (także nie pam iętam nazwisk). Kazali stanąć pod ścianą
stodoły i wymierzyli do nas pistolety (ta posesja była między dom em K lubińskich a
siedzibą Gminnej Spółdzielni (porównanie powojenne). M yśleliśm y że to ju ż koniec
naszego życia ale do tego nie doszło. Po jakim ś czasie poprow adzono nas do
posterunku żandarmerii w Skępem. N a posterunku przeprow adzono wstępne
przesłuchania (przy posterunku stało kilka sam ochodów ciężarow ych i osobowych
oraz duża ilość żandarmów, gestapow ców i innych opraw ców hitlerow skich) a
następnie załadowano nas na sam ochody i ruszono w kierunku Lipna. Gdy
dojeżdżaliśm y do lasu K am kow skiego zapanow ała zupełna cisza w samochodzie.
W szyscy m yśleliśm y o jednym , o tym że las Kam kow ski wchłonie nas na zaw sze tak,
jak innych zam ordowanych przed nami. Jak ju ż samochód m inął las, w ydech ulgi po
prostu był słyszalny. Zawieziono nas do w ięzienia w Lipnie (obecnie nie m a ju ż tego
więzienia) i tam dopiero rozpoczął się krwawy cyrk śledztwa. Bili aż do utraty
przytom ności, po czym wiadrem wody doprowadzali do przytom ności i od now a bili
gdy odpow iedzi na ich pytania nie były po ich myśli. Tak trw ało kilkanaście dni.
W szy nas oblazły do tego stopnia, że nie m ożna było spać. W końcow ych dniach
października pieszo pognali nas na dworzec kolejowy w obstawie chyba nie mniejszej
ilościowo uzbrojonych po zęby gestapowców. N a dw orcu załadow ali nas do w agonu
więziennego i przewieziono do w ięzienia w Grudziądzu. Po kilku dniach
przetransportowano nas do w ięzienia w gm achu Prezydium Policji w G dańsku i tam
od now a krw awe śledztwo. Z G dańska przew ieziono nas do M alborka, a z tam tą do
obozu koncentracyjnego w Stuthoffie gdzie nazwisko moje brzmiało: N r 03257 (0
oznaczało sto tysięcy a zatem w łaściw y num er więźnia, heftlinga, m iałem 103257). W
kacecie spotkałem wielu m oich kolegów poprzednio aresztowanych ja k Lulińskiego,
W alewskiego, Klubińskiego i innych a naw et księdza Sylwestra z K lasztoru O.O.
Bernardynów w W ym yślnie aresztowanego na początku okupacji. Pierwsze co
nastąpiło w obozie to strzyżenie i golenie brzytwą, którą „fryzjer” nie golił a po prostu
rwał zarost nie tylko na brodzie, na całym ciele także po tym kąpiel i odm arsz z łaźni.
W ychodząc z łaźni trzeba było przechodzić przez kilka otwartych drzwi korytarza a za
każdym i drzwiam i stało ukrytych po dwóch Kapo z kijami w rękach i kto przechodził,
a nie m iał dość sprytu by dać susa to otrzym ywał bolesne razy tymi kijami. Było to
tzw. chrzest obozowy. Zaprow adzono nas do bloku N r 14 sala B. W bloku spaliśmy
po trzech na łóżku, na piętrowym łóżku, a w końcu m -ca grudnia 1944 na jednym
łóżku - pryczy - było ju ż nas po 4-ch i 5-ciu. Spaliśmy na siedząco, bo nie było
m iejsca na leżenie. Pracowaliśm y w odległości ok. 300 m od obozu, nosiliśm y na
tragach ziemniaki, brukiew i inne w arzyw a z kopców do magazynu podręcznego. Była
to b. ciężka praca i to tym bardziej, że byliśm y wygłodzeni, praw ie że bez sił i
wyglądaliśm y jak kościotrupy, skóra i kości, nic więcej. Jeśli ktoś potknął się i upadł
pod ciężarem niesionych w arzyw to natychm iast podbiegali K apowie i O berkapo i
kijam i chcieli zm usić leżącego do wstania. Lecz taki środek skutkow ał wręcz
odw rotnie - do zakończenia życia. K ażdego dnia w czasie pracy były takie wypadki
bicia aż do utraty życia więźnia. Po skończonej pracy braliśm y zam ordow anych
kolegów na nosze - tragi i nieśliśm y do obozu. Przy bramie głównej O berkapo zdawał
SS-manowi raport o stanie ilościowym K om anda przy dźw iękach m arszu orkiestry
obozow ej, która stała przy bramie i każde Komando witali m elodią marsza. Stan
m usiał się zgadzać żywych lub umarłych. W m -cu grudniu 1944 r. w naszym bloku
w ybuchła epidem ia duru brzusznego, N iem cy nazywali go tyfusem. W zw iązku z tą
epidem ią ogrodzono nasz blok drutem kolczastym jak blok kw arantanny objęty
chorobą zakaźną i „leczono” nas na tam ten świat. Każdy m ieszkaniec tego bloku
musiał zdjąć pasiaki i bieliznę, nago w yjść do wielkiej kadzi napełnionej jakim ś
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nieznanym mi roztworem , zanurzyć się całkowicie oraz zm oczyć w tym roztworze
pasiaki i bieliznę, wykręcić z wody, założyć na siebie i pójść na sw oją pryczę przy
otw artych oknach i kilkustopniow ym mrozie. Skutki tego leczenia to zapalenie płuc z
tow arzyszącą w ysoką tem peratura i podróż do krem atorium ale ju ż na w ozie konnym,
którego zaprzęg stanowili także więźniowie. N ajgorsze to były apele wieczorne,
staliśm y niejednokrotnie po kilka godzin na m rozie przed blokiem w samych tylko
pasiakach bez ruchu. Po każdym takim apelu, pod blokiem leżało kilku a nie rzadko
kilkunastu więźniów, dla których apel był ostatnią chw ilą życia. W drugiej dekadzie
stycznia i na początku trzeciej dekady dały się słyszeć wybuchy bomb, front zbliżał
się. W nocy z 24-go na 25-ty stycznia 1945 r. w czasie nalotu bom bow ców na
okoliczne miejscowości, w naszym bloku wszystkie drzwi i okna trzaskały
niesam owicie po każdym wybuchu serii bomb. W stąpiła w nas nadzieja - iskierka
nadziei na odzyskanie upragnionej w olności, przetrw ania tego piekła na ziem i przy
życiu.
W dniu 25-go stycznia rano, jeszcze było ciemno, alarm w całym obozie,
pobudka. Zerwaliśm y się z prycz (nie spaliśm y całą noc). K ilku SS-m anów z
pistoletam i maszynowymi i z psam i popychali nas na dziedziniec, a psy kąsały po
nogach. Przy głównej bramie ustaw iliśm y się w piątki, rozdano nam po 1-nym chlebie
na czterech i po pół kostki m argaryny na czterech. W czasie w ydaw ania suchego
prow iantu, w óz - platform a ciągnięty przez w ięźniów przedefiladow ał przed nami
pełny nagich trupów naszych tow arzyszy w kierunku krematorium . W yruszyliśm y z
obozu ewakuowani w nieznane. Dziś jeszcze gdy myśl nasunie w spom nienie tej
brutalnej, bandyckiej i krwawej ew akuacji - podniecenie nerwowe daje znać o sobie.
Przeryw am pisanie, bo ręce mi drżą, poniew aż jednocześnie przeżywam tą ew akuację
po raz nie wiem ju ż który. O dpocznę z godzinę, bo podniecenie nerw owe m inie i
zacznę pisać ciąg dalszy.
Już jestem spokojny, a więc pisze dalej. Z obozu skierowano nas w kierunku
Gdańska. M iasto minęliśm y z boku od strony południowej i udaliśm y się w kierunku
W ejherowa. W W ejherowie był odpoczynek na posadce jakiegoś kościoła. Zm ęczony
i głodny, opadający z sił, ju ż zasypiałem gdy SS-mani zarządzili alarm i popędzili nas
dalej. Szliśm y przeważnie nocami. Byliśm y bardzo zm ęczeni a mimo to SS-mani
zm uszali nas do noszenie jeszcze swoich bagaży. N ie wiedzieliśm y co znaczą częste
pojedyncze strzały z tyłu kolum ny ale to szybko się wyjaśniło. O tóż tych więźniów,
którzy opadli z sił i nie m ogli iść dalej SS-mani wykańczali strzałem z pistoletu i
spychali do rowu. Gdy dochodziliśm y do Lęborka tak opadłem z sił, że zacząłem
zbliżać się do tyłu kolumny, było mi ju ż w szystko jedno, ale gdy usłyszałem strzały,
obejrzałem się do tyłu i zobaczyłem jak padają moi w spółtow arzysze niedoli od
bandyckich strzałów SS-manów. To ja w ielkim w ysiłkiem ale ruszyłem naprzód,
przyspieszyłem krok ja k tylko m ogłem , by tylko nie zostać w tyle, bo tam czyhała
śmierć, a ja mimo, że byłem strzępem człow ieka - chciałem żyć. Pociski artyleryjskie
nadchodzącego frontu Armii Czerwonej zaczęły eksplodow ać niedaleko naszej
kolum ny. Zaczęła wstępować we mnie otucha, że może N iem cy nie zdążą nas
w ykończyć i sam nie wiem skąd brałem siły do dalszego marszu. Każdy strzał do
następnej ofiary morderczej wojny, każdy w ybuch pocisku artyleryjskiego w zm acniał
siły jakby na złość Niem com. Pewnej nocy kolum na nasza szła tą sam ą trasą co
poprzedniej nocy i wtedy widziałem ofiary w pasiakach leżące w row ie na prawej i
lewej stronie drogi, było ich b. dużo zastrzelonych u progu w olności. Edek
Gładkow ski doszedł do mnie i pow iedział „Niem cy chyba nie w iedzą gdzie z nami
iść, bo najprawdopodobniej Rosjanie zam knęli ich w okrążeniu i dlatego tak w kółko
nas gnają” . Ostatni nasz etap to m iejscow ość G anta k/Lęborka, tam zm arł G iziński z
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Żuchow a i wielu innych kolegów i współtowarzyszy. Zwłoki zakopyw ano na
podmokłej łące ok. 100 m od punktu etapowego - od baraków. Jedliśm y obierki od
ziem niaków i różne odpady kradzione w nocy z sypiska śmieci i to niejednokrotnie
pod strzałami karabinu maszynowego z koguta - zwyżki przy świetle reflektorów.
Przy tym zsypisku niejeden z nas zginął za to tylko, że głód zm usił go do kradzieży
nikom u nie potrzebnej żywności w postaci różnego rodzaju odpadów cuchnących i
brudnych. Spowodowało to biegunkę, która pochłonęła b. dużo ofiar. W końcowych
dniach m arca czy w pierw szych dniach kw ietnia 45 r. (już nie pam iętam jak i to był
dzień) znów zarządzono ewakuację. Było to popołudniu. Dwóch żołnierzy W erm achtu
w jechało na teren obozu na spienionych koniach jakaś głośna podniecona rozm ow a i
naraz w N iem ców jakby piorun uderzył. Rozbiegli się do baraków i z bronią w ręku i
psami na smyczy wyganiali w szystkich z baraków, a tych co nie m ieli sił naw et wstać
z pryczy wykańczali strzałami z pistoletu. Ja chciałem wstać, niestety zabrakło mi sił,
zrobiłem mostek na rękach i nogach i z pow rotem opadłem na barłóg. N agle
usłyszałem trzy krótkie serie pistoletu maszynow ego i b. głośne kom endy N iem ców , a
potem nagle zapanowała cisza, która chyba trw ała bardzo długo, bo straciłem
przytom ność. Gdy doszłem do siebie i otworzyłem oczy zobaczyłem pochylonych
nade m n ą Edka Gładkowskiego, Stanisław a Chojnackiego, Ciesielskiego i W acka
Kitlera. Dali mi wody i chleba z rozbitego magazynku. N iem cy w raz z więźniami
odeszli, a nas wszystkich chorych zostaw ili, bo widocznie w popłochu i naw et nie
mieli czasu na następne masowe m orderstw o. Ratowali własnego bandyckiego życia.
N ależy dodać że w czasie ew akuacji podzielono nas na dwie kolum ny, które
popędzono dw iem a różnymi drogami. W etapowym punkcie obozu N iem ców ju ż nie
było. Trochę zregenerowaliśm y siły, bo na m otocyklach przyjechali żołnierze
radzieccy a za nimi samochód ciężarowy z żywnością. Radość ja k ą sprawili nam
swoim ukazaniem się w obozie żołnierze Armii Radzieckiej nie m a chyba słów w
słowniku polskim , by j ą opisać taką, ja k ą była rzeczywiście w tej radosnej chwili.
Żołnierze i my płakaliśm y z radości ale trw ało to tylko kilka minut, bo zaraz żołnierze
radzieccy odjechali. Po ich odjeździe dopiero zaczęła się kanonada pocisków
artyleryjskich przelatujących nad dacham i naszych baraków. Do późnych godzin
nocnych oglądaliśm y błyski i olbrzym i jeden ciągły pożar prawie na całym
horyzoncie, a jak zaczęło się rozwidniać zm asow ane serie karabinów maszynowych.
Jak się ju ż rozwidniło, wszystko ucichło, tylko od czasu do czasu słychać było krótkie
serie karabinów ale ju ż gdzieś dalej od nas. Kilku z nas a m iędzy innym i Gładkowski,
Brzeziński (mimo, że miał zaaw ansow aną biegunkę), Kitler, Chojnacki, C iesielski i ja
opuściliśm y barak i ostrożnie row em m elioracyjnym przyszliśm y do szosy, gdzie
jednostki Armii Radzieckiej ju ż nieprzerw aną kolum ną ciągnęły bez przerw y dalej i
dalej w głąb Niemiec. D oszliśm y do Lęborka, tam zam ieszkaliśm y na kilka dni. W mcu kw ietniu 45 wybraliśm y się w podróż do Skępego w w agonie towarowym.
Brzeziński był tak słaby po przebytej biegunce, że musiał w ysiąść z w agonu i wrócić z
pow rotem przy pom ocy Gładko wskiego, który także pozostał w Lęborku, a my to jest
Chojnacki, Ciesielski, Kitler i ja w róciliśm y do Skępego, jadąc pociągiem przez kilka
dni.
Oto cała treść m oich wspom nień, to je st ta treść, którą pam ięć m oja po 33-ch
latach zdołała odtworzyć. Dobrze się stało, że napisał Pan do mnie w tej sprawie, bo
po dalszych kilku latach pam ięć o tym zm aleje, a pozostaną tylko krótkie m om enty z
tych lat, te najbardziej ważne o których nie sposób zapom nieć gdyby człow iek żył
naw et ponad 100 lat.
N iniejszą relację piszę w dw óch egzem plarzach po to tylko by nie zapom nieć
niektórych szczegółów z tam tych lat a przed śm iercią przekazać kopię tej relacji
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m łodszem u pokoleniu mojej rodziny, by nigdy nie zapom nieli tej strasznej grozy
barbarzyńskiej wojny, wojny w której straciło życie kilkadziesiąt m ilionów ludzi, by
byli zaw sze zwolennikami Pokoju i prawymi obywatelami swej O jczyzny zbudowanej
na gruzach wojennych, na ziemi zrytej milionami ton żelaza i stali w postaci pocisków
i bomb, na ziemi w którą w siąkła krew 6-ciu m ilionów poległych Polaków obojga płci
i wiele m ilionów żołnierzy Armii Radzieckiej i innych narodowości.
Panie Drzewiacki, niechaj moje w spom nienia w połączeniu z tymi
wspom nieniam i, które ma Pan ju ż w posiadaniu posłużą Panu w dużym stopniu w
napisaniu i wydaniu dziejów walki i m ęczeństw a ludności Skępego i jego okolic, bo ta
ludność to rdzenni Polacy, którzy aż nadto znali swój cel w okresie niewoli
hitlerowskiej i godnie reprezentow ali sw ą godność narodow ą wobec niemieckich
okupantów.
Kończąc całość w spom nień chciałbym jeszcze nadm ienić że jeśli nie m a Pan
w spom nień od Zbigniew a Klubińskiego i M aryli Sobocińskiej, to zalecam Panu
zw rócić się do nich w tej sprawie, bo oni do Pana pracy m ogą w nieść w iele m ateriału
z kontaktów w Rejonie i Okręgu AK.
Życzę pow odzenia i wytrwałości w pisaniu tej do pewnego stopnia mozolnej
pracy.

Łączę w yrazy szacunku
Z pow ażaniem
Zygm unt Letki
58506 Jelenia Góra
ul. Szymanowskiego 4/30
D ata i miejsce mojego urodzenia
05.09.1916 W arszawa
ul. Solec nr 38/15 między mostami
Poniatowskiego i Kierbedzia
PS. W ysyłam dnia 15.09.72

Przypom niałem sobie jeszcze o jednym koledze z organizacji. Jest to W itold Skalski z
Chodorążka. M iałem z nim kontakt bezpośredni. W czasie ewakuacji był chory i
został w obozie. W szystkich chorych a m.in. i jego praw dopodobnie załadow ano na
barkę na Bałtyku. Barka m iała być zatopiona razem z więźniami lecz d-ca barki
logicznie myślący człowiek zaw iózł w szystkich do neutralnej Szwecji. Ze Szwecji
Skalski wrócił do kraju po wyzwoleniu.

Przepisała dnia 06.07.2011 Żaneta Żochowska.

24

25

26

27

28

29

30

i

Letki Zygmunt

Do PCZ wstąpił w listopadzie 1941 r. Przysięgę złożył w Józefkowie,gm. Skę\^ pe wobec Walewskiego Józefa,ps.

"Sfinks", i Lulińskiego Czesława

ps.

"Stańczyk". Przyjął pseudonim "Karaś". Był dowódcą drużyny w Wymyślinie, gm.
Skępe. Od Jcalęnia organizacji jesienią 1942 r. był żołnierzem AK pseudonim
fJastrząb". Przed wojną odbył służb^wojskową w lotnictwie, stąd te pseudo
nimy. Głównym zadaniem organizacji byfy przygotowanie

oddziałów na moment

ogólnopolskiego powstania przeciwko okupantowi.
W sierpniu 1943 r przez Sobocińską Marylę,"Ryskę" ,Vrozkaz likwidacji Mu-

szyńskiego, członka organizacji z Józefkowa, podejrzanego o zdrad

or-

ganizacji wobec Niemców (stąd te liczne aresztowania 5.V.1943 r.). Wyroku
nie wykonał, bo Muszyński zniknął. Proces przeciwko Muszyńskiemu odbył się
po wojnie.
\/

Dnia 11 października 1944 r.został aresztowany i skuty razem z Brzewińskim

\j Franciszkiem i Stanisławem Chojnackim, członkami jego grupy. Później w Skę-

pem dołączono

kilkunastu innych członków organizacji i po wstępnym przesłu

chani na posterunku żandarmerii w Skępem ciężarówkami zostali przewiezieni
do więzienia w Lipnie. Tam wszyscy "przeszli" krwawe badania. Po kilkunastu
dniach przewieziono ich do Grudziądza, a następnie do Gdańska i umieszczono
w obozie konc. Stutthof. Na przełomie marca i kwietnia'*'ewakuowano obóz. Do
szli do Lęborka, skąd zdrowi pomaszerowali dalej. Letki wraz z innymi chory
mi pozostał. Niemcy w pośpiechu nie mieli czasu na ichk wymordowanie, jak tc
czyniono na innych etapach. Po pewmym czasie pojawili się żołnierze radziec
cy i nakarmili żyjących. Po kilku dniach wrócił Dociągiem do Skępego. £
Po wojnie pracował w Nadleśnictwie Skępe aż do emerytury tir 1970 r., kiedy
przeniósł się do Jeleniej Góry.
Listy Letkiego do autora, inf. wł. autora
Władysław Drzewiecki
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Do POZ wstąpił w listopadzie 1941 r. Przysięgę złożył w Józefkowie,gra. Skę
pe wobec Walewskiego Józefa,ps, XXX "Sfinks", i Lulińskiego Czesława

ps,

"Stańczyk". Przyjął pseudonim "Karaś". Był dowódcą drużyny w Wymyślinie, gm.
Skępe, Od ^calenia organizacji jesienią 1942 r. był żołnierzem AK pseudonim
?Jastrząb"» Przed wojną odbył służb^ojskową w lotnictwie, stąd te pseudo
nimy, Głównym zadaniem organizacji było przygotowanie
ogólnopolskiego powstania przeciwko okupantowi.

oddziałów na moment
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W sierpniu 1943 r przez Sobocińską Marylę, "Ryśkę" ,vrozkaz likwidacji Mu
szyńskiego, członka organizacji z Józefkowa, podejrzanego o zdradejcałej or
ganizacji wobec Niemców (stąd te liczne aresztowania 5.V,1943 r,), Wyroku
nie wykonał, bo Muszyński zniknął. Proces przeciwko Muszyńskiemu odbył się
po wojnie.
Dnia 11 października 1944 r,został aresztowany i skuty razem z Brzewińskim
Franciszkiem i Stanisławem Chojnackim, członkami jego grupy. Później w Skępem dołączono

kilkunastu innych członków organizacji i po wstępnym przesłu

chani na posterunku żandarmerii w Skępem ciężarówkami zostali przewiezieni
do więzienia w Lipnie, Tam wszyscy "przeszli" krwawe badania. Po kilkunastu
dniach przewieziono ich do Grudziądza, a następnie do Gdańska i umieszczono
w obozie konc, Stutthof. Na przełomie marca i kwietnia ewakuowano obóz. Do
szli do Lęborka, skąd zdrowi pomaszerowali dalej. Letki wraz z innymi chory
mi pozostał, Niemcy w pośpiechu nie mieli czasu na ichto wymordowanie, jak tc
czyniono na innych etapach. Po pewmym czasie pojawili się żołnierze radziec
cy i nakarmili żyjących. Po kilku dniach wrócił pociągiem do Skępego, £
Po wojnie pracował w Nadleśnictwie Skępe aż do emerytury

1970 r,, kiedy

przeniósł się do Jeleniej Góry,
Listy Letkiego do autora, inf, wł. autora
Władysław Drzewiecki
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D-ca drużyny PO2 w Wymyślinie. Aresztowa
ny 12 października 1943 roku$i|g$ przez żandar
mów, z Franciszkiem Brzezińskim, Stanisławem
Chojnackim i innymi /razem około 60 osób/.
Po wstępnym f>przesłuchaniu** w Skępem, wię
zienia gestapo w Grudziądzu i Gdańsku, w koń
cu Stutthof.
v v ".
Rei. Władysław Drzewiecki, Skępe
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