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Z* Sana osobiste;
1. Stefania Kossek - * 3tafa " •
2* Urodź. 21.wrzećnia 1915r. w Bogumile - Czechosłowacja.
3. Ojoieo: Tflwf T — « * . a a t k a ........ # m * . * 2 w ................ ..........
k* Bodzio® Stefy pochodzili a ?atora*k*0£«ląoi;iiaua»
Ir ze 6 I.wojną ówiatową wyemitowali do Jogualna aa Zaolziu . iogualn
oraz 7ator należały w^wozas do b.zaboru austrAaokiego.Ojoleo Stefy
pracował na kolei#jako aaazynista.Za 02ynay udział w ruchu niepodle
głościowy® na rzecz Polski #w roku 1919 został wysledloay pr^ez
Czeohd**Za aia wyjechała żona z trojgieo aajmłodszych d r'e o i.
7b 'ieazkał w Bybniku,pracując w Polskich Rolejaoh Pa •attfoayoh.
?Tajs±ars?ą córkę 14-1et nią Annę#oraz 4-1 otnią Stefą pozostawił
w Boguainie, wierząc,że Bogusln wróci do Polskifa ©iivSrae z rodziną
óo Boguniina.
5# Stefa uko czyła w Eoguainie polską szkołą podstawową.Jednak w roku
1932 opuściła wraz * siostrą Anną na stałe rodzinny Bo£*unin»
zamieszkując u rodziców w Bybnlku*# wyniku <5wozosnego ciężkiego
kryzysu goapodarozegofojoa Stefy przeniesiono m przedwczesną
eneryttzrę .Fakt ten przeżył bardzo boleśnie i odsunął sią całkowicie
od życia społeoznego*Jednakże airaO ciężkich warunków smterlalnyohf
rodzice skierowali Stefą do /*-letn*ej Szkoły Handlowej w Rybniku#
kt6rą ukońoryła w roku 1936*
Charakterystyka Stefy

-

Patriotyczne wychowanie rodzinne, szczególni*

wielki wpływ Ojoa - inteligentnego»skroranego wielkiego patrioty ukształtowało osobowość Stefy*Była bardzo zdolna,obowiązkowa 1 ofiarna5
Każde podjęte zadanie - bez wzglądu na ryzyko, do prowadzała do kotaa*
Bardzo odważna »była równooześnie wielką realistką**TIe uznawała
II*

bezoyślnego»nleuzasadnionago ryzyka•
Okres isredwo^enny do 1*września 1939rf
Po ukorzeniu Szkoły Handlowej w 1936r. »powiększyła szerori bezro
botnej ałodzleży.# roku 1938 uzyskała prsc<* w prywatnej firnie Handel fow* Koloni sinych właśe. A.B5hm - w Eybniku.Traoowsła jako
księgowa do grudnia 1939r.
W Boguainie należała wraz z siostrą Anną do Polskiej MrOierzyfżyją©
życiem Polaków na Zaolzlu.Od roku 1932 nalegała do szkolnej drużyny
2 *H *P ., pracując ofiarnie jako zastępowa a następnie przyboczna
drużynowej.£ taj drużynie pracowała do wybuchu wojny.

IT I*

Okres okunaojt do >naja 1SA5r.

4

ieracy, tso wkroczeniu do Rybnika,natychmiast ustanowili w zakładzie pilicy
tefy komisarza, tzw. TrsM Maa&r ^ 9 ła. i:i ciele®. firny była rodzina żydowska,
właź ciciel z syna uciekł, pozostała ,1©dynie aona,kt;5rą aresztować© i wywie
ziono do obozu w yosnowcu, gdzie zginała,^t ef a na początku okupacji praco
wała w tym zakładzie, jednakże w grudniu 1939r jako Tolka została zwolniona,
posaŁsuo, że znała doskonale język niemiecki. 3racy w iybaiku już nie znslaiłi*
V; maju 194or zdecydowała sit, na stały wyjazd - jako Polka - do utworzonej
Generalnej Guberni* yjechała do Krakowa, znieważ w Krakowie mieszkali
chłopcy z Rybnika,k t w
kwietniu 194or uciekli przed aresstowanie&E
Gestapo* o przyje dzie do rakowa natychmiast nawlazrJta z nl&l łączność.
Byli to członkowie folskiej Organizacji ^owsta^esej w Rybniku -Bernard
reters, psued. Wojciech Barez,Stanisław rielawny, zeaław ¥lehtorowski
nseud.Czesław Hetaaśczyk, oraz Jan Gestbozyk - pseud.Jan Gembaki / ten
uciekł nrsed powołani en. do wojska/, wyplenieni zsaisazkall w domu. akaderickirn nrzy u l ,Garbarskiej,
tefr znalazła mieszkanie przy u l. Wleliekiej^Uzyskała prao# w małej fabry-!
ce okuć rseblowyah w Krakowie - od? <rsru.2.y?a w bardzo ci ężkich warunkach
materialnych. Heszkała u Polaków, również biednych.Zlma w roku 194o/41
była bardzo ciężka. Tleszksnle nleonalone,wybite szyby w oknach zasłonięte
tylko tykta. on ir:o tego była wielką ontywistką. wierzyła w siłę młodości
i niepodległość Polski.Z usfniechec opowiadała, lak to ktćrs.lś bardzo mro*~
nej nocy budząc się z ztona, stwierdziła, te leży na lodzie.Zwykle wie
czorem zabierała do ł <żk i butelkę z gorącą wo&n. ten wieczór le zakorko
wała butelkę i stad sorr.iast ciepła był i*d.O t m pars turze w pokoju Uwiod
ła stale zamarznięta woda w miednicy.Fiestety zimro, stałe nledożywi m
nie bardzo zrujnowało jej zdrowie.Już w piewszych latuch wojny bardzo
poważne chorowała na ischias i rswsatyzm.

lerwsgnr cios spotkał ją już po 2-ch tygodniach pobytu w FTrakcwie.
W dołowi e aa ja 194or w czasie łapanki w Bomu “kadet ickiK na Garbarskiej
aresztowano wssyskich chłopców % Rybnika , za wyjątkiesr Staszka Bielawnego,
gdyż ten nie mocując w ty® dtdu aa Garbarskiej uniknął aresztować i a.
hłopc^w wywieziono z 'lenie hupich do Tarnowa a » taatąd w dniu 14 czerwca «
194or do nowo zorganizowanego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
' tefa natychmiast aoiiganieowała pomoc. Vćr<5d znajomych zbierała żywność
i odzież, ktfSrą wolno było do Tamowa dostarczyć.Wielka była radość
aresztowanych chłooe5w, gdyż wiedzieli, że nie są osamotnieni, te zaopie
kowała się nimi koleżanka Stefa z Rybnika. Ona też przekazała rodzinom
w Rybniku wiadomość o ich aresztowaniu.Wojciech Baros*^ ze względu na
swoją działalność w r.O .P . w Rybniku, nie szukał kontaktu • Rodziną,
itefa była jedyną osobą « ktśrą korespondował przez cały okres jego po by
tu w Oświęcimiu* t . j . do ewakuacji obozu w styczniu 1945r.
W kwietniu 194Ir tefa przeprowadziła si
1 .Kopernika 5 /na Ewimierzu^.
Przeprowadzka ta nie była uciążliwa - jedna walizeczka, tobołek w ręce to całe jej sienie. *1ko ciężkich warunków materialnych, pamiętała o swoich
rodzicach w Rybniku i wysyłała irr co miesiąc loo.- zł, co w tyw okresie
stanowiło dla nich pewne poeoc.
Ja przyjechałam do Trakowa rok po Stefie t .j . w naju 194Ir na niezupełnie
legalnych papieraeh.Iiybnlk był fi® osuszona opuścić,gdy nasza rodzina była
otoczona "specjalną" opieką” Gestapo. !<5j starszy brat ijtaszek został
aresztowany w kwietniu 194or, zaś 24 czerwca 104or osadzony w Oświęcimiu. j
Ojca i cłodszego brata Józka /©lał wówczas 16 lat/ aresztowano w grudniu
194or w czasie łapanki w Rybniku, zaś noją siostrę i śnie aresztowano
w styczniu 1941r. !o uwolnieniu nas z więzienia ustaliły my z siostrą,że
rouszę Rybnik opur cić.Wybrałem Kfcak^w a w air mieszkanie fstefy przy
ul. Kopernika.
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tefs przyjęła sŁnie gelclnnłe a po roku porogła do stałego soaeldowania.
.^p&łyśay ńa j#dr?ej wąskiej kozetce.Było ciasno, ale czułam si\ u niej
bezpiecznie.Ta ciasna kozetka riała jedsn plus, poprostu byłe iwa cieplej•
ńasr rrieszkałyśisy Już 4o ko*'.oa wojny, ale ssieszkanif zmieniałyśmy jeszcze
!Mt ret nie* ostatnie mi— akanie - najdroższe mmeu. sercu — przy u l. Grodzkiej
4o u o.Joanny Ostrowskiej• Pył tc nokrj 16ra,. na II-#riis ci .trze , z samodzielnyns wej ścier. s ganku, jarzenie 3pełni one ou pierwszego dnia pobytu
w ICrakowie.
4. W zakładzie, w kt^ryR ^tefa była zatnadniona od 194or de czerwca 1944r
załoga składała się z Polaków a poosątkowo również i Żyd5w. Tylko kierow
nik /Trsuhftader/ był ó Łs ^ ocb .
Któregoś dnia rozeszła się wiadoroeć, że nastąpi likwidacja Getta Żydowskie;
go w ittelicsce.^oleżanka z zakłada oracy - Łydówka - orosiła ytefę o prze
wiezienie walizek z ?ialicski, które tam przecoowywała.Byzyko było ogrom
ne. >tefa nie zwracając uwagi na ryzyko, pojechała do Wieliczki i walzki
przywiozła - oczywiście nie biorąc za to żadbtiego wynagrodzenia.
<iedy żydsi zostali ostatecznie usunięci z zakładów pracy, ta pani
/nie pamiętam nazwiska/ ofiarowała Stefie na pitiątkę piękne wieczne
pióro.S-tefa oświadczyła "przyjsaije na przechowanie, a po wojnie sobie
iani odbierze*.Kolejarska ta szczęśliwie przjrżyła Oświęcir i w lutym
1945r odnalazła .itefę w mieszkaniu przy ul.Grodzkiej 4 o .*ieczołowici©
przechowywane wieczne pióro wróciło do właścicielki, ^ani ta oświadczyła,
że była to jedyna parain tka uratowana z okresu r>rzed jej aresztowanie*’ .
Hie są to jedyne przypadki niesienia przez 3te?ę bezinteresownej pomocy
w ciężkich sanacjach okupacyjnych.
5. Jak i kiedy

tefa przylgnęła do konspiracji - nie pamiętam.

Przed ©ote przyjazder. do brakowa, a więc w roku 194o/1941 Ctefa nawiązała
w Krakowie kontakt z osobar i należą cycei do sagal2ft££ił organizacji
oodsierne.l, kt<5ra miała powiązania z rowyt Sąossm.
%astąnila wielka * *wsypa" i wiele osób zostało aresztowanych
' _
l
i rozstrzelanych , względnie wywiezionych do obozów koncentracyjnych.
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gjałorltfi^tłb do dhcr/łw łccrioft-jtrąayjn:1,;? jl* J szpitalu os ul»lopern*ka

pa zebywali wią miałka - Sla tlofmen - przewieziona n SflOfet lu rlch ,
aresztowana na skutek * wsypy * wym. organlzao Jt*3tofa osąsto Ją
odwiedzała.togły nawet rozmawiać, gdyż i£La leżała na sali ogdlneó,
a strażnik często siedział na korytrrzu.Tla rasa bliżej we pół pracy
s H ą i pod koniec 1941 r* H a z więzienia została zwolniona ,a kontakt
ze Stefą urwał slą*
Po tyoh wypadkach Stefa bard.-o "zraziła s i , " do konspiracji*
Twiet dziła,że konspiratorzy mało są ostrożni, posiadają za dużo brawury,
co doprowadzało do " wsyp n i aresztowań nieraz ludzi bardzo lu 'no
związanych z organizacją*Postawa Stefy w4woz>s była dla mnie niezrozu
miała, znałaś jej wychowanie ptryotycsme, jej osobiste sangaźowsaie
w sprawy Toleki. Ja - nie wlsrzyłaa,że osłonkowie organizacji waloząoej
o wolność ffarodu,mogą bszayilnls narażaó źyole swoje i innych*
tfa skutek swoich przeżyć i rozczarowań Stefa niechtnym okiem patrzyła
na moje kontakty e podziemiom*
A Jednak kiedy zaistniała znowu koaisosnom; - przełamała swoje uprze
dzenia i włączyła się do ęraoy podziemia z najwi-kszyra poświeceniem,
bez względu na ryzyko,kt^re ta praca pociągała*
Taor^ło 8l ; wczesną wiosną 1944r. .Mieszkałyśmy Już w naszym sam©*
dzielnym pokoiku / osobne wejście z r*anku / prry uli Grodzkiej 40*
Zwróoiła sią do nas Janka Kotecka z proćbą o przyjęcie na kilka dni ^
* spalonego partyzanta** Okazał się ni

Z a w ie ja n rotmistrz tfaoław

t d y b , komendant śląskiego Kedywu*
" Zawieja* pod nazwiskiem Jsnusz Kowalski,zailant kliko dni mieszkał
u mii do ko-ńoa llpca 124$r*£te£a uznała,że obowląrek niesienia pomocy
w istniejących warunkach ważniejszy Jest od ponoszonego ryzyka*
A potem przyszły dalsze potrzeby* tlasz l6-metrov?y pokoik stał się
lo alet, kontaktowym dla Komendy ^l«€icręga Armii . rajowej*
Wajpierw zjawiła się u nas przemiła “Marysia" - kpt 2 ofla I*oh-?ł*nik, i/
zast* szefa oddz. ?* •‘Joozekolnia" - bazy łąoznc&si Ckr^gu śląskiego
w Krakowie, petem porzyssła sympatyczna ‘‘Janka” kpt* feresa D e ie k t a *^
szef oddz.7 / szef M ary si" /* 3 s spotkania do naszego mieszkania
przychodzili - Komendant Okręgu "Walter" - a&r Zygmunt Jankę, szef
odde* T H * "Grao** kpt laweł Piguła, szef dddr. TT* "Jasek" kpt Antoni Ziemlginowskl, komendant "BoJrwnioy« ^ 1 . Cddz. Bertyzsnckisgo
w Beskidach "Soman" ,por. Antoni Płsnik*
# tym ozasie Stefa została kurierką do "Bojownicy tl.oddz* Partyzanckie
go * Beskidaoh i Cdds* kpt. "Hardego" z Olkuskiego, przebywającego
czasowo w okolicach Kalwarii LanokorońskiaJ.StefS nie prsoując Już
zawodowo,mogła swój ozas oałkowlolepoćwlęolć orgsnlr^oji*
/% '
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- 5 J e d z ił a oz^eto nieraz 2x w tygodniu , be® względu na pogody*3ył te
okres bardzo oiążkl, poelągi A « Kursowały, - wysadzanie pociągów
przez r^źne oddz. partyzanckie,czyste rewizje w pociągaoh* łapanki »
sprawiały, że jazda była bar dr,o niebezpieczna.
Ja'dziła poolągiem, furmanką, osąsto chodziła piechotą , nieraz
noaą przez las.rfymagało to ogromnego wysiłku fizycznego i psychicznego*
Łizozeg^lnie nocą droga była bardzo niebezpieozna.f nooy ba?a si-j
nie tylko niemota, ale i rrbciłdnior6ww, kt&rych mnożyło aią oora z
więoej.ltomimo tyoh trudnego!, nie zawr5oiła z drogi,zswezo dotarła
do punktu docelowego. Kiedyś miała - jej zdanie® - śmieszną przygód-,.
Przyszła pod wieez<5T na etaoję kolejowi /niestety nie pamiętam nazwy
atscji/ i dowi@a«je elą,£s na akutek awarii żaden pociąg w tym dniu
dc Krakowa już nie pojedzle. *'ierwopy kurs parzew i dziany jest w godzi
nach rannyoh.rbllżsła sią godzin? policyjna, żadnych możliwości przeno«MW»
oowania.Stacja kolejowa była czystym punktem odwiedzin przez

patrole

nlemieokie.Fe wzglądu na zm?isrto#ć swojej teczki,nie mogł3 sobie
pozwolić na spotkani-? z ^ismeani..*!la namyślając się długc#zwr«$oiłe
aią z prośbą o pomoc do kolejarzy^ta^axz»xniaxxxaQnl3uit%B^sx
Kolejarze - nie zastanawiająo atą długo - postanowili puścić lokomotywy
i 2 puste wagony do stroji,gdzie mogła złapać pociąg do Krakowa.
Bo Krakowa jednak przyjechała po godzinie policyjne3.Ja - umierałaś
ze strachu o nią,a ona dumnie opoal dała jak to dla niej specjalnie
uruchomiono pooiąg*tpowiadała#że jeden z kolejarzy czysto widywał
ją w tyoh stronach z aąźom "kolejerzeaBl po koleżeński zorganizował
jej pomoc,fya rzekomym a^żem kolejarzem był por. WB oman", ktdry zaworę
chodził w mundurze kolejarza i z latarką kolejową. Taka była Stefa*
Kurierką była do samego końca wojny, mimo źe nlebezpieozęństwio
zwiększało się z dnia na śutń dzień.^Tlgdy już nie mywała o wycofaniu
alą.
& & g a gowojenny.
Koniec dziełaii wojennyoh oraz wkroo renie Armii Radzieckiej do Krakowi
przeżyłyśmy w naszym mieszkaniu wspólnie z sassą wła£oiolelką
mieszkania p* Janiną Ostrewską.Bługie styczniowe wieczory uprzyjemniał:
nam opowiadaniem siloh przeżyć okwpaoyjnych oraz powstania łarszawakieg©
gośió p* Ostrcwsklohf-pWładziu albo *KarabinekVponieważ bardzo szybko
a* wił/ - f^adyaław Bartoszewski,korrespondent wojenny powstania
.fars? wsklego#znany dziennikarz, znający drskonał® sprawy wyniszczania
Źyd5w w ozssie okupacji.
Były to dal wielkiego odprężenia i rdwncoreśnie wielkiego niepokoju
ozy z Cragizaoji
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Po wycofaniu slą Uleaodw z Krakowa*pierwsza zjawiła elą na Grodzkiej
• t^aryoia", potem "Roman", "Janka" 1 inni - wszyscy r ar owi, azosąśl lwi ,
że w 1 olsoe , nie w GG., że Wlemfiw już nierra*f nas?ym małym pokoiku
dla wszystkich znalazło slą mle jsoo .Jednak praca alą nie skończyła*
Janka Koteoka pracująca w R.G.Cł ai sx %a^pmmmtaMMxmx3txaxjmirekalloi
na ul.Kanonicznej w patronaoie nad w i ą z a m i ,n i e zapotaniała o
pokoiku 1 wnet zaoząła kierować do nas swoioh*podopioo *nychB*

naszym

Cl podopleoanl nie zatrzymywali eią długo,jak tylko znalazła slą
okazja»wądrowali do swoich rodzin.iSlądzy Innymi skierowała do nas
li* wiąfttfa Oświęcimia,niewidomego "Franusia* a Bydgoszczy /nazwiska
nie pamiętam/ który wzrok utraolł w o rasie bombardowania Cśwląolmla
we wrześniu w 1944r*Allanol bombardowali niemieckie wówczas Zakłady
Chemiczne T.O*Parben* Ind.w t?wl.oiualu*# obozie był od początku
wojny,do Oświęcimia przyszedł w późniejszych lataoh. o wyzwoleniu
obozu,koledzy przyprowadzili go do Krakowa na ul*Kanoniczną*Zetknląoie
alę z wolnością dla niewidomego wiąśnla było atraszne*^le chciał
mieszkać w domu noclegowym, gdzie nie znał ani ludzi ani terenu,zreeztą
ludzie zmieniali slą oo noc.Janka Kotecka uważała,że jednak w naszym
małym pokoiku będzie a mu łatwiej doczekać slą transportu do swojego
domu do Bydgoszczy*-fleazkał u nas 3 tygodnie*ifaisd^p8x)rxsx!zal.sx5i9ił3BElHfllłitótiL
tiM h ii< źłiM lix«xii^M [fi«ii*W czasie pobytu ax*aa "Franusia" , zjawili
slę^również b.więźniowie z grupy por *"Romano"fktórzy uciekli w 1944
z obozu w Oświęcimiu, ranuś natychmiast poznał loh po głosle.Radold
ze spotkania była ogromna*
i naszym pokoiku ruoh był ogromny* aź trudno uwierzyć jak się wszyscy
zraieśolli 1 jak alę ich nakarmiło*Stefa kurierka - zamieniła się na
Stefą kucharką*Gotowało slą na małym piecyku żelaznym,o żywność było
bardzo trudno,a jednak * ohooiaż może nie do syta, każdy został nakarmlon
Chłopcy - stwierdzając,że dom otwarty»aprowadzali nowych kolegów.
x&mfta Wielkiej pomocy w wyżywieniu naszyoh głodnych gości doznawałyśmy
z R*G*0* przy ul.Kanonicznej,za pośredniotwem ogromnie poświęcającej
slą Janki Koteoklej.Powoli każdy wraoał do swoich rodzin,a my czekałyśmy
na uwolnienie Rybnika 1 na zobaczenie aią z naszymi rodrlnamltktóre
nastąpiło dopiero pod konleo marca 1945r*
Mieszkanie zlikwidowałyśmy 1 każda s nas rozpooząła już oddzielnie
nowe życie * wolnej Polsce*
Stefa podjąła pracą w G*G.S5* w Strreloach Opolskich, na ziemiach
odzyskanych*Ir ©oowała jako kalągota*Iaatąpnie przeniosła slą do Bytomia
i pracowała r<5wn3e>ko kaląfcpwa w Centrali Handlowej Wyrobów ftalowych*
Była bardzo cenionym i ofiarnym pracownlkiem*Jraoowała nadal społecznie,
wiele lat była ozłonklem Redy Zakładowej,czynna w lidze Kobiet*
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Cdznaezona broniowym Krzyżem Zasługi*Przeżycia okupacyjne niestety
nie oazozędziły jej zdrowia .Cierpiała bardzo na choroby r euniat ozna f
kerzonkl nerwowe*zmiany w kr^cosłupie.f tego wywiąaała aią poważna
choroba serca, doszła rozedma płuc.
Jedenastego Rudnia 1962r. sając 47 lat zmarła w nooy w ewlm ieszkanlu
aa aa wał serca.Pogrzeb odbył się a £y&xk Hybnikufna życzenie antki
atar uszkl. Nikogo z dawnyoh towarzyszy nie było.Ja dowiedziałam slą
U IW S » P W H H | | W H I o Jej zgonie dzień przed pogrzebe*.
9 czasie pogrzebu była tak straszna śnieżyca 1 zawieja »że z trudem
doszliśmy z orszakiem pogrzebowya na omentarz.floja siostra posiedziała
- * te świat i przyroda buntuje el$»£e odszedł tak wartościowy człowiek.
Tą soją skromną relacją oho<* odda o cześć wielkiej Polce 1 łatrlotce,
mojej towarzyszce ciężkich ale nora zora wzniosłych lat wojennych*

1/ Wio ai nie wiadomo do tej pory, czy ktoś pisał relacje na temat
pracy okupacyjnej Stefy.
ti Seezegółewej informacji aa temat jej pracy jako kurierki*aogą
udzielić członkowie organizacji podziemnej twyezczedlnieni w pkcle
ITT niniejszej relacji# ^
3/ Fotografię Otefy z roku . . . . . załączaa.

/l/\f
ifanda U o 1 n a
44-200 Rybnik
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