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Krótki zarya wsnoranienia o, pielŁgnlaras. Cott Olimpii
Cott Olimpia tar. 1 5 .V I .1894 w tarszawis, stanu wolnego,
;<5rkl Henryka, matka jej z domu Kartman. -lała skorfezone 4 klasy
»i snaz jum i kirs medyczny - pracowała jako pomoc lekarska w Dąbrowskim
sz-italu do wybucha wojny,
Dzia a n i a wojenne we wrześniu 1919r. rzuciły ją do 9tollcy na krótko
Powróciła do Dąbrowy Górniczej będącej już pod okupacją. Nie wiadomo
dlaczego

rte pracowała w Szpitalu pod zarządem niemieckim.

M listopadzie 1939r. znajomy je j wtajemniczył ją, że zawiązała

'

si# tajna organizacja "Orzeł 31ałyM. Zadaniem tej organizacji było

*

prowadzenie walki z okupantem o wyzwolenie Kraju od wroga.Pouczona
o obowiązkach członków wyraziła zgodę do wst ąnienia w organizację.
Ponieważ była znajomą P.Stawskich i 30 ^ich przychodziła, gdzie poznała
Piotra Reronia, Mariana Gawędę, Ignacego iSfittmana i których spotykała.
vle ukrywali swego oblicza rrz«d nią, dopuścili Ją do taje-niey.
Zos ała dołączona do zebrania, na którym ją przyjęto.
V styczniu 1940 roku została dopuszczona da złotsnla przysięgi
w mieszkaniu p. Stawskich. Związek "Orła llałego" tworzył piątki d a
zachowania

bezpieczeństwa organizacyjnego* Przysięgę uroczystą od

obecnych przyjął ówczesny dowódca Związku "Orła

Uiałego" Zygurmt

talenty - były powstaniec śląski.
Do zada^ Jej należało zbieranie informacji z zagranicznych stacji radio
wych poprzez odbiornik radiowy ukrywany we własnym domu. Następnie
przekazywane były zdobyte wiadomości - dotyczące nlemeów, do redakcji
tajnej drukarni Związku "Orła Białego" opracowującego "Nasze Srrawy".
Był też odbiornik radiowy ulokowany i zakonspirowany

w mieszkaniu kol.

Mariana Gawędy w f«giszy w pobliSu kop. "M ars".
W czerwcu 194 O r . powiadomił ją, 5e będzie jej zadaniem nrzenosió
skonstruowane bomby pod wskazane adresy do dalszego przechowaniaprzyjęła polecenie jako rozkazy od ^r?.eło?onych.
Pomimo, że już w kwietniu 1940 r . okupanci dokonali moc aresztować
wśród członków jak: Winkla J . obu Reroniów i cztery pielęgniarki
/sanitariuszki z p mirtu PCK i wiele innych. Tylko Stefanowi Balwierzowi
udało się zbiec w niewiadomym kierunku. Jednak org. Z03 rosła i członków
jej przybywało. Ją nie zrażały słuchy o męczeniu ujętych- w dalszym cią
gu brała aktywny udział. % ł a żywotna. Zawiad*liła o mających nastąpić
spotkaniach 1 uczestniczyła w nich, choć dużej roli nie odgrywała,
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kolportowała tajną prasę po zakładach pracy, organizowała pomoc dla
aresztowanych ł ich rodzin. W tym okresie Władysław Stawski został
arezstowany, taki sam los spotkał Zygmunta Walentego i jego córkę
Haliny.
f dniu 21 grudnia 1940 roku "siała polecania /r o zk a z / odwieść bombę
zegarową na stację Bytom i tam Ją nodłożyć na hali dworcowej, Jednak
polecenia nie wykonała, nie przybyła po odbiór paczki z ładu k ie * .
Termin je j zadania został odłożony na dzieiS ll.X X I.V 9 4 0 r . i tego też
rozkazu jut nie wykonała, gdyż plany pokrzyżował wypadek Jaki nastąpił
w łaini czeladzkiej w dniu 2 9 .X II 1940 z powodu nleotsrożne&o manipu
lowania nrzy zapalnikach, nastąpił wybuch - skutki były straszna.
?a nrlejsou od eksplozji sgrosadzonych ładu ków wybuchowych zg inę li:
kierownik łaźni Stanisław Koki ta ps* "Stach", łazienny Stefan JeletS,
Stanisław Daakazan i tfowak Władysław, Piąty członek 2G3 zatrudniony
przy nrodukcji bomb, ciężko ranny w nogi, został wyrzucony siłą wybuchu
pnsez okno - był ni® Zygmunt Olszewski* Przewieziony z największą
troskliwością, przez gestapo do szpitala celem wyduszenia z niego
zesrarf mających dla nich kolosalną wartośi. Podtrzymywany zastrzykami
przez lekarzy polskich, którym grozili rozstrzelaniem, gdyby zmarł
przed czasem ranny, torturowano go w okrutny sposób, Olszewski załamał
się w śledztwie 1 począł sypać nazwiska tych ludzi z Zw.Orła Białego,
a których wiedział. W związku: z tym zorganizowano szeroką akcję arezstowa/i. Nastał ciężki dziad dla Czeladzi 1 Innych miaat Zagłębia.
Działalność Związku "Orła Białego" na pewftmn czaa osłabła na wskutek s
zdziesiątkowanych szeregów. Wówczas Cott Olimnia uniknęła aresztowania,
"zadekowała" - słowem przerwała swą działalność.
Znużona bezczynnością i tęakn6tą za bliskimi przyjaciółmi, udała
się w dniu 1 4 . V I .1941 r . do mieszkania p.Stawskiej nie wiedząc, ża ich
dom był pod obserwacją. W parę minut aa nią do mieszkania wkroczyła
Policja nieisieska i lokonała aresztowania jaj i p.Stawskiej Józefiny.
Przewieziono Olimpią Cott do więzienia w Mysłowicach, gdzie podda
na śledztwu 1 torturowaniu, wybito zęby, potłuczono jej głowę, za
wszelką cenę starali się oprawcy wydusić zeznania o dalszych członkach
1 powiązaniach. Trzymała się d zieln ie, wypierała się wszelkiej przy
należności do jakiekolwiek organizacji. Z mysłowić przewieźli ją do
Schwaidfiitz

/*w inoujlci e / i tam przebywała do stycznia A 8 . I , 1 9 4 l /

W dniu 19 stycznia 1949 przewieźli Olimpię Cott do Kłodzka na rozprawę
gdzie stanęły jako współoakarżona w procesie- /w grupie Reronia/.
3yła sądzona przez Sąd ^arodowy nleslecki, za zdradę Stanu,
ttfts Crupa Beronia złożona była z

jedenastu osób. , troje ludzi wyklu

czono i jednego małoletniego, gdyż Jak eię okazało nie mieli nie współ-
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nago ae sprawą Reronia, natomiast wytoczono orzewód sadowy siedmiorgu
były® członkom Zw. "Orła Białego" - z tego sześcioro iostało skazanych
na karę śmierci i wyrok wykonano na gilotynie* A Ją jedną skazano na
karę 10 lata ciężkiego w ięzienia. Łagodność wyroku polegała na tym,
te nrokurator niemiecki Ilartman okazał się krewny® jej matki* ^awet
jej propowawał p r z y j c i e volkslisty i złożenie obszerniejszych zeznań
na łaskę darowania jej winy* Odmówiła stanowczo - oświadczyła, ta
czuje się Polką i nią pozostanie. ?ie wie, jakoby w Jej tyłach płynęła
krew

niemiecka i że Jest krewną prokuratora się nie przyznaje.

Jej towarzyszy, skazanych na karę śmierci - po trzech miesiącach
wyrok wykonano we Wrocławiu na Gilotynie

/złożyły swe głowy na ołtarz*

OJezyzny w dniu 29*IV . 1945 - który był ich ostatnim w życiu. Ciała
zabrano do Zakładu Medycyny dla nauki, W

to gile

nie spoczęli.

Ca do Olimpii Cott, to do odbycia łka ry więzienia, odwieziono Ją
do więzienia w Tordonie na odsiadywania, skądw

pierwszych dniach

lutego 1945 została zwolniona z więzienia, a raczej uwolniona przez
Armię Radziecką. Do Dąbrowy Górniczej powróciła w lipcu 1945r.
Przebyte blisko cztero-letnie w ięzienia, tortury fizyczna i moralne
załamania

się oraz wiek 51 lat /gdy wyszła z w ię z ie n ia / ciężkie wa

runki materialne

sprawiły, że była niezdolna do jakiejkolwiek nracyf

1?ie posiadała wię żadnego źródła utrzymania, zwróciła się do władz
terenowych i do Opieki Społecznej o schronisko /Dom Starców/
która jej nrzyzrano.
Jak mi wiadomo znalazła spokojną przystać życiową w Rybniku i tam
zakończyła

swe życie. Żadnego oznaczenia nie otrzymała, choć na nla

zasłużyła* Pochowano Ją na cmentarzu miejscowym* Rodziny b lisk ie j nie
posiadała* Los nie był dla niej łaskawy, więc zakończyła życia
w samotności* _
Pamięć o Ulej wyciągnęłam na światło dzienna - nia zapomnimy, bo
zawaza żywa w walce o Ojczyznę i w wolnej Ojczyźnie zmarła szczęśliwa doczekania się jaj*
Może za skromnie o SFiej napisałem, lecz skąpym materiałem
dysnono wałem*
były s ł o n e k Zw* "Orła Białego"
Plut. rea* Stefan Balwierz pa* "KICZifJ"
podpia
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