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,'własna Bielawskiego Rudolfa /
zaa. J^3L-110 Tczew, ul.Zamkowa
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Bielawski Rudolf, Józef urodził się 29.08.1918 r'. w Tczewie
z ojca Józefa, kupca i matki tfandy z domu Skierka. Ojciec był akty
wistą Związku Zachodniego. Wykształcenie średnie. Ukończył Państwo
we Gimnazjum Huaanistyczne * 1938 r. Prał również ddział w Junackich
Hufcach

Pracy w Pyzdrach oraz ukończył' przysposobienie wojskowe

II stopnia. Od października 1938r. do 1,09.1938 r. służba wojskowa
w 67 Pułku Piechoty.Stopień wojskowy plutonowy-podchotąży. Do 10.10.39
w niewoli w łodzi. Z' niewoli ucieka i wraca do Tczewa. Ponieważ w +ym
czasie ojciec został aresztowany^w listopadzie 193S Bielawski przez
zieloną grabie? ucieka do Varszawy, a nastęnnie do lublina. Tu za
mieszkał u państwa Dylewskich. Pracował w handlu w niemieckiej fir
mie jako magazyn i|r. Pierwszy kontakt konspiracyjny nawiązuje w Iublinie w 1940 r.'VKolega szkolny z Tczewa Leon Jasnoch, który pracował r
Arbeitsamcie w Lublinie pojechał ze mną do Krężnicy, gdzie w lecie
1 940r. zostałem zaprzysiężony w Związku Jaszczurczym. F-rzysięgę od
bierał dowódcę z Warszawy, którego nazywano "Andrzejem". Otrzymałem
pseudonim "Rudy". priałem kontakty z kolegami z Tczewa. Ponieważ mo
ja praca w niemieckiej firmie nozwalała ai dosyć swobodnie przemiesz
czać się na terenie kraju, zaś w Tczewie miałem rodzinę, którą mog
łem odwiedzić kolega Kamiński pseudonim "Lola"

przekazywali

mi

w 1941 i 194? r. różne konspiracyjne dokumenty. Miedzy innymi mikro
filmy oraz fałszywe kennkarty. Powyższe dokumenty dostarczałem
w Tczewie do punktu kontaktowego przy

ul ."Sienkiewicza / domki jed

norodzinne/. Raz miałem również spotkanie na |[worcu wschodnim w
Warszawie z Derengowskia, któremu przel^ałi* oi Kalińskiego materia
łu-. namiotem dokładnie czy Derengowski był w aunły konspiracyjne. Nie pamiętam aoK.**
durzę kolejarskim'.

V czasie jednej ze służbowych pod-róży do filii

firmy w Yarszawie Bielawski przewiózł w samochodzie Polaka
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pochodzenia żydowski eg* z getta w Lublinie. V 1944r. Bielawski ożenił
*
fy
•
»
^
się, Zona zamipszkała w Zalesinku koło Warszawy, W związku z tym, 2e
front wschodni zbliżał się do Lublina me ją firmę zamierzano ewakuować
na gac.hó<3 . Korzystam z okazji i uciekam da Zalesia keło Piaseczna.
Tu zastaje ranie Powstanie Warszawskie. Ponieważ w czasie powstania
Zaleś inek zastaje odcięty od Warszawy nie biorę udziału bezpośrednio
w walkach. Córka właściciela domu w Zalesinku, w którym mieszkam z
żoną^Alina była łączniczką AK*w Warszawie i brała udział w. powstaniu,
stąd przez nasz dam przeszła duża liczba uczestników powstania. Mię
dzy innymi na strychu mojego domu ukrywałem Józefa' i Piotra /nazwiska
nie znam/, którzy po nocach chodzili odbierać zrzuty alianckie, a ja
z rodziną ukrywałem je w naszym mieszkaniu m.in. pod nodłogą. Ryły tam
steny angielskie i grana ty.Parnię tam, że nrze^ wkroczeniem wojsk ra
dzieckich Józef i Piotr udali się do Piotrkowa Trybunalskiego.
Pamiętam kolegów z Tczewa, którzy w czasie wojny kontaktowali si^ę

ze

mną w Lublinie; Leon Jasnoch /zginął w powstaniu /, Władysław Jurgo
/zginął w zamku w lublinie/, Edward Cilkowski /nie żyje/, Henryk Ohmie
lecki -i Paweł Szulc /zginęli<przed powstaniem zastrzeleni przez gesta
po w mieszkaniu w Warszawie/*
Na początku 1945r. Bielawski wraca do Tczewa. Do 195® r. prowadzi
własny sklep bławatny. Do 1979 r. dojeżdża do pracy w Starogardzie
Gdańskim, gdzie pracuje w WPHW na stanowisku kierownika domu handlo
wego. Nie bierze udziału w pracy społecznej. W czasie odbierania re
lacji Bielawski chorował po przebytym zatorze. Emeryt.
Relację spisano w Tczewie
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