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Helena G o * d e k
urodził* si# 21.12.1921r. a*u Suennifeld /Westfalia/ lako córka

Jana i Heleny ad. Maleszka .

Zmarła 27*01. 1943r. w obozftfe

koncentracyjnym w O&wlfciu^u.
Była jedną z prsedatwlcieiek najsłodszej generacji Bodła Walczącego
tej wspaniałe,) młodzicy, która im większe i wyafrflnlejase szykany
faszystów - tym aktywniejszy i bardalej z a d f tą była. Okrutny loa
nie pozwolił rozwinąć jej akrzydeł. % ł a dwadale ócia jednen lat.
T» najmłodsza * trzech sióstr Oozdkównych, które a pocz^tkies
1944 r . z*ęii*?ły w obozie koncentracyj y * w Oświęcimiu. - Helena.

Do kilkudziesięcioosobowej grupy Raciborssanek w taraogórakiT
gi^azjum dołączyła w I W r . ffajpierw była jeszcze powszechna szko
łę niemiecka i kura Języka polskiego, nrowadzony arze* p.Radkowiekówną. W Tarnowskich Córach Helena wyróinieła się łatwośtią zdoby
wania sympatii. Bobry będzie * niej społecznik - owiała dyrektor
Godzirfska. Wychowanie teilskia j inteligencji polskiej w ^iawezeeh
przygotowanie młodych kadr pracowników społecznych, było bowiem
głównysi zadanie* tej specyficznej i jedynej, bo grupującej na tere
nie Pbtski dslsrwczęta s całych Hle^lsc, *lą??ka Opolskiego, Zletsi
Tjubtsski*. j, Pnts Wsehodnieh, ^sirsdi 1 *es*ur, ;*erłtra, tfie^iee
Środkowych i dalekiej Westfalii, 4yły w Tarnowskich Górach niejako
na prawach azylu. Ich ucseinia bud rwała się w aseiborzu, budawa*a
bez końca. Hitlerowcy po mistrzowsku 1 baz kortca załatwiali pięcio
letnie staranie ZPwN., at w roku 1919 uatatscznle wstrzy ali budo
wę. Sterczące początki ©tirów “pomnik hańby dla faszystów'* - jak
wyraził się murarz Antoni Karkoss przy opuszczaniu placu budowy
stały8^wolnej Balice podwaliną pod Szkół? Bem ik Tysiąclecia.
Wówczas nie pozostawało Haclherzenko® nic innego jak paszporty,
przekraczanie granicy ezc^d razy do roku. Kursowała

1 Hela między

Tarnowsifiri Sórasi 1 Westfalią, po?*iędzy dwoma joaaad ro32innycl.
3e wspaniałym dome® rodzinny® o niepowtarzalnej atmosferze stał
alf ich internat. Tu zdobywało się nletylka wiedzę. Kauka, sport,
teatr, taniec 1 muzyka, harcerstwo, praca społeczna i obozy szkoleniowe, jak i serdeczna troska rozsianych wychowawczyń - wszystko to
kształtowało ich charaktery. Ukształtowało tai charakter trzpiotki
Heni. Jej szczególną paają stało ai# hafecerattfo* /była prawą ręką
druhny Wslówny/j pasją prze jałową - jak aarna aawiała -, którą
chciała pełączyó z inną w

przyezłeóclj swoje powołanie widziała
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w zawodzie dziaaniWrakisu Imponowało .lej zadziorne nidro szwagra,
Jana langewakie^o, Ju* wówczas redaktora ^o w in Jadziennyah* w
la. Widziała

etebi* w działaniu na ~ie?tiL CptlaHe,*.

fjraoaaae& jedaak w aaasia w^kaoii wyiywała ale wdr^d braci har
cerskie j w rodfiony® arieseie, g^ssie bardzo pfrayiainlf: okazała sip
*r.eJP3®»4 gry na akordecni*. Frryelfłseła atodych, daifki niej
pie&ł polaka pięknie,1 i głośniej rossrzmiaw-ita*
w fsioro^iu 13i9r. nie dojechał© ju$ do zwoje;? szkoły. 3ttt wypusaaao
no jej a Wl«arta«- 2; pasktu granlaimp* a Bytomia Vtoruje sie do
Opola do starszej z! ostry Wandy Łeng©takiej. Gorszy ju& to był
okree dla Poloków « Opolu, ''lejowe® areaato^eai tiaaiąn i zasłana
do obozu koneantdaey.lnego, - ich pozbawiono domu, odmówiono prawa
do *yeia *e Sitaku Opałaklju X siostrą i jej dwajgien ^terikieu
dzieci uciekają wi?e «1o *roclawia - do tr?.aeie,1

a Ooadk^w - 'Szcza-

baniakowej, zabtarajłe ta® i mticp* Fedejaiuje Henia wraz z uatką
fłracę w towarzystwie ubezpieczeniowym /,liftrz-I«r8icberu^|' £3.
Początkowy brak .1*wn%u;o zainiereppwania się ich aaobani prze*
gestapo da Jo lsi słddne uezua&e wzsl^dnege bezniecaećotwsu Henia
zaoayna z ezaaam naUierad aownośei slabie, nawiązuje kontakty fconepiraayjns. 3ywa w doa* krewoa Juaaotaka A . p r e z e s "wljzki PolaWw

Sraoławia/, ro#ei yrEefrywaJsajt!* wg traatawiS na przymusowyeh
rototach Fola^dw.
w sAeaskartu sidstr ne Heheiizflemstts4f/49
raćic, eą sarganizewane kartki żywnościowe, wymiana wrlfsdMseiai
•podtrzys^anin ne duchu* Henia pod płassezpkies. U strceH rl sport
a»nki /na kortach tenisowych apfdaała urawife ^a2dc popołudnia,
ini

flirtuje a louoi}* At «**••
• • 4 Praulsin Helena Gocdek ? - stąp© if **.
&ewiżja, keiyki i Tira zawozi Henię <So wi^ai^ni,*. lejpo <n»**aflp
pat&zie m i ko we£0 oepołudnia raku 1942 zaorana z iajaca rroey siost
Wami# ~*u;gcwsln 1 t¥seff Szczepaniak* »ia d a W ł * d
h nis
lauen gr^pa, nie sformułowana iednego aktu o tkar^nia.
od tranapor to^Tf^.en i eh do 9*wt#eis«itt
urzpduiey
przebąkiwali o izMt^ostw^e, o zdradzie pastwa*
Hania i za Jarutast ata^sta alf ooeieaza4 s io s ^ y , so-z^e^tiad wassyst
kiefc jaz zefł4* Brssswaft w ko*aandzie Effekćeii* ais *?i1to jej
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?rayaai© zorganlzojfti akordeon. Xoncartowi>a nt* Jeden rca *ia~
caorasa, fP*y^c w bessiln* var*i. Łay nie zobacaył a nitj nikt-
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2? styeania 134* r. ,1u*
fcyla. Iad*a ofiarą tyfusu - wr*t^<S
ani in»
Wanda ptaeła *a ni?sl - sa killrenaiSst* <Snł.
.';*'*"■

'•'•«'

&*ódła* J.Oosdak. 2aniski reeitcrakia A r / Faęl?tntki Oaolan - Erak4w 1954
R.H*t}4ttk} Geryss ajeowisrty -^ato^lad 1^60 talawlars OnoiaM.
H*Kania««waki» 3wi^?.tk Tfor-j^stwa Falskie*?* w ^ienesseah Tars jaw??
1*>9.
Mat»ri**y do’ma«ntalna /A*ehiw»i»8 Państwowa
IV-85?1 /1 181/420^ /Tl

O~ola K ,P fU.O

t£**rtylo.ji a t wnika Onolan 1919-1945, Opola 19<I4*- tfywt*® * srod^im*
W-łpounienia «rłaaiM» ©'it^rki artykułu*
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« c t / wywiadowesej polskiej tajnej organizacji
we

'JnTm p^zisłAjącej

rocła^ia w latach 194o - do 1942,

Iht&gmnt % książki 'Pokolenie ojców *pod red Zlesensa Krzyżogórs&iego i ignaccgo •Butkiewicza wyd* lliśk Katowice 1971
/ rocdz. PŁnhotą presz historią opnaionizego ż o r s k ie g o - ,
/ biografia por Jan® 3yderkows ki ego, « 1969 r gen bryg oracuj^cego w 1'0'*T / Xt\K/ .
str 95- 9 7 / • * . / po kampanii arraseiniowej- aćHL/ *«.Rozpoczyna «i#
Okras tułaczki, ucieczki, pogoni.Ukrywa sl# pod zadsfiioaysti nas
pod zmienionymi nasidtku^i u krewnycŁ, znajomych, na wat i •
w małych ciasteczkach, ■
z adeni^j
nocą miejsca poi to ja. Przy
d ała p£i sapraw? p -rszo^a wyniesiona, z wojska* Hioąfcy go poi zakują* €oras trudniej znale i i jeat bezpieczne ri^jsce ar Posnsdskim, wcielonym do ’A-Ł nz ?szy. LuJ-iie
sastrssaeni terro
rom , przerażani niedawną kloaką* Je Jen z braci, Eoóan, ^tudsnt iyższsj Szkoły landlowej, chorąży reaerwy, ‘ krył ni$ we
Wrocławiu, unikając w tan sposób przymusowego wyyiczienia na
roboty do ''isaiocf i zyskując so^io alib i.
Wrocławiu , odd V
lonya niewiele od iawhaj granicy polskiej, zgromadziła si^
. liczna kolonia' pa Ir* id. oh.uciekinierów szukających bezpieczne.go schroni*:..! .

p-aft*aasy l# a '*

hiiwa^niii j*dą azukai* X rze

czywiści*** ?fioTBcy n irazie"dają i m tu spokój. i przemyśle wrocław.
skin brakuje rąk do prscy,

fialu &$&CSyzn i d clono przeciek do

.yehrsachtu. właściciela febryk chętnie prisyjsują tanich, nędz

ni e opłacanych polskich rosotników, , posiadających wyższe
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średnie wykształcenie*

Ośrodkiem towarzyskim psia‘ii-ej kolonii jaat właśnie --aieazka
nie Komana //yder kotakiego i jego żony, mieszkaniu mieszczące
st? na czwarty® pi.j%rz(= v/ nie istniająeym już budynku na rogu
dziaielszej ulicy "ofolaica^j i Za U; aro i cza* Z racji swego
.wysokiego położenia niesg3ta$£i to uy-ikało aobię nsswy 'Olimpu*
i pod takim kryptonimem wystfpoważ bidzie późni .j tajna orga
nizacja założona ■'■pr&ez Poiakór we .rooławiu, która prowadziła
ak„vjy‘ wywiadowczą , dostarczając informacji o fabrykach we^ske*?<sh zbrojsniowych* lotniskach 1 innych obiefckach wojskowych,
poprzez Łóćź, Kraków- fondynowi i . ó&kwie* .ieszkania Romana
fyderkowekiego pełniło
funkcją skrzynki kontaktowej i
pewnie dis tego Ki esicy zc:'lą go potom 'o ’ obozu koncentracyjnego
•w- Cross-i.ojsen, .jskc priyaddej #olimp.uf chociaż sam ho&an ,
zgodnie z tym , co twierdzi jego brat , nie zadawał sobie w po*
ni sprawy z roli, jaką przydzielono jego edeszkoniu.
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TPokolenie ojców #c .d . o organizacji Olymp/
Jan Wyderkowski , pracując w fabryce paszy dla koni , rozlokowanej w b
dynkach dziesiejszego portu rzecznego na Odrze ,otarł się o tę organi
zację . Był na kilku zebraniach informacyjnych, odbytych w mieszkaniu
Pietrusińskich , wymordowanej później przez Gestapo , nawiązał łącz
ność z Grzesieckia i Twardzielem / byli również pracownikami fabryki
paszy/, którzy posiadali kontakty z poskim podziemiem pracującym
na terenie Generalnej Gubernii i otrzymał nawet pierwsze konspiracyjne
zadanie: sporządzić spis wrocławskich mostów na Odrze. Niestety nie
zdążył go już wykonać • Zostaje aresztowany za przestępstwo kryminal
ne i osadzony w więzieniu na Kęczkow skiej.....
........ W pół roku później wdród członków i sympatyków '©lympu'nastę
pują masowe aresztowania. Niemcom udało się wprowadzić do tej orga
nizacji awich zauszników. W ten sposób organizacj * została zdekonspirowana. Z czterystu zatrzymanych wtedy Polałów tylko niewielu f»»aet»«y
ae&e wojnę przeżyło. Zginął m.1. brat porucznika Roman.Jegożona
zortuła skierowana do Oświęcimia... małą Elżunię Wyderkowaką Gestapo
skierowało do Kinderheimu... . . «

śląskie rszieje - Kazimierz Popiołek - Wyd Lit. Kraków 1976
....

str 494 . . . . . . Nawet we Wrocławiu nieliczn

kolonia polska prowa

dziła wraz z przywiezionymi tutaj główniw z poznaiiskiego ludźmi kon
spiracyjną działalność.
roku 194o zorganizowano tajny związek pod
nazwą #01ymp#, który między innymi zbierał i przekazywał do Anglii
informacje wojskowe. W połowie 1942 r Gestapo rozbiło organizację
, aresztując ponad 4oo osób.

.................

Jwaga / Do rozpracowania wrocławskiej grupy przyczynił się wydatnie
konfident Gestapo Karol reeman ps^Jatlek

#0fik #, który został

zdemaskowany w obozie jenie*4«ckim w Woldenbergu/ ppor WP , agent
Abwehry przed 1919 r.- 5o-ty pp Kowel - Po ucieczce z Wold. przekazany
przez RSI1A do rozpracowania polskiego ruchu oporu na Śląsku. Najpierw
pracował w fabryce zbrojeniowej we Wrocławiu i tu wszedł kont>kt
z tajnymi org nizacjami mii. z ĘpD . 'S 1944 r był kmdantem GL PPR
na Śląsku i jednym z głównych motorów Gestapo w tzw Wielkiej Prowaka
cji i likwidacji PPR na <3lą^ku./ na podstawie - Między Wisłą a PrzemsJ
9
Bogdan Kobuszewski -MCK 1966
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