1

SPIS ZAWARTOŚĆ
TECZ
TECZKI

^ ARTOSC1
l^.soT^M&L^3wm.PMm^
%

I./1. Relacja

3

' M - ? U M 0 ..8 qv?,........

A - %

1.12.Dokumenty ( sensu stricto)

dotyczące relatora —

I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

-

II. Materiały uzupełniające relację —*III./l. Materiały dotyczące rodziny relatora __ _
III./2. M ateriały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. ——
III./3. Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji ( 1939-1945)
III./4. Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 ---- III./5. Inne ~
IV. Korespondencja

V. Nazwiskowe
VI. Fotografie

2

3

Bronisława SABACH
ul.DruŁbackiej 2/14
60-746 Poznań

I,

DANE

£v\'p n 'o c!nia C V -®lr ^
_ _
_ . r ^
&)Ą$ri
R E L A C J A
L.dz....... *'V T
-Członka konspiracji ARMII ^KRAJOWEJ na
F5m5rźu“ZacRo3ńIm w Ia^acH 7F939-:’'’9zi:5r.

OSOBOWE
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2 . Urodzona 19 lutego 1924 w Poznaniu
3 . Córka Tadeusza i Jadwigi z d .Chwdłowicz,Ojciec Tadeusz
4 . Obecny adres: ul.Dru&backiej 2/14,60-746 Poznań
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1 . Szkoła Podstawowa im Władysława Jagiełły, w Poznaniu,1931-38r.
2 . Nauka zawodu snrzedawcy w firmie handlowej artykułów męs
kich Witold STECHOW,Poznański.Szkolna 12 od 1.VI.1938r do
1 1 .'/III,1939 r.Równocześnie uczęszczałam do Szkoły Handlowej
przy ul.Śniadeckich w Poznaniu.

3 . Społecznie udzielałam się należąc do:
a)
Katolickiego Stowarzyszenia młodzieży Żeńskiej przy pa
''■/
Kościoła "Bofeego Ciała" w Poznaniu
b> Koła Polskiego Czerwonego KrzyŁa w Poznaniu i uczestnicząc.
w szkoleniach z zakresu udzielania poszkodowanym pierwsze,
III.

sanitarnej pomocy.
UDZIAŁ w KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939r.
Nie zostałam powołana do wojskowej służbyCza młody wiek),stąJ
nie brałar bezpośredniego uoziaZi^w akcjach wojskowych 1939 r.

IV.

Jedynie jako członek Koła PCK,do czasu zajęcia Poznania prze:
'J Niemców wchodziłam w skład t ,zw.cywilne# obrony miasta.
KROTKI ŻYCIORYS OKUPACYJNY
Cała nasza rodzinyskładająca się z Matki i pięciorga dzieci
(Ojciec zmari w 19 ?6 r. mieszkalA^s^ w Poznaniu przy ulicy
Rybaki 16 / 2 3 .Gdy zaczęła się wojna miałam ukończonych 14 lat
Już w 1939r. okupant wydał zarządzenie,fee wszyscy Polacy powy&ej 14 roku feycia zobowiązani są do rejestracji w "Arbeits;
amt"Z woli mojej Mamy a takie własnej nie dopełniłam tego
nakazu okupacyjnej władzy,Gdy zatym w sierpniu 1940r.miałam
rozpocząó zarobkową pracę,uprzednio musiałam zgłosić się do
Arbeitamt,celem dokonania rejestracji.W Arbeitsamt ujawnio
no odrazu,Łe nie zgłosiłam się do tej insj^tucji w 1939 r.
za co teraz odrazu represyjnie wciągnięto mnie na listę osób
przeznaczonych do wywiezienia na przymusowe roboty do III
Rzeszy Niemiec.W następstwie tego,ju& 3^ sierpnia 1940r.zna
lazłam się na terenie III Rzeszy Niemiec we wsi Bischofsfelde(Biskupice),Kreis Schlochau(Człuchów),gdzie w charakterze
rolnej robotnicy zostałam zatrudniona u Bauer1a o nazwisku
4
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Bauer R.Dahlmann był dla ranie ludzki.Wyrazem tego jest choćby
jego reakcja na list mojej Mamy, skierowany do niego w mojej
sprawie.
Gdy mnie kierowano na wywóz do III Rzeszy,urzędniczka Arbeitamtu zapewniana moją Mamę,że pp nauczeniu się j.niemieckiego
w niemieckim środowisku,po 3-ch miesiącach takiej nauki wrócę
do domu.Mając taką nadzieję po upływie tychże 3-ch miesięcy,
pPOB Za^.Cy
moja Mama napisana do Bauera Dahlmanna^by zechciał mnie odesłać
do domu.-UahlmanR-przypuszczam-chciał spełnić prośbę Mamy,jtednak
za TDoferednictwem Arbeitsamtu w Schlochau,dokąd mnie zawiózł.
Tymczasem Arbeitsamt w Schlochau skierował mnie do pracy
u innego Bauera Ernsta Heizelmann we wsi Seemiihle(Jeziernik) ,
Kreis Schlochau(Człuchów) .U tego Niemca byłam zatrudniona do
końca wojny.
DZIAJjALhOoC OKUPACYJNA

1o

BauerErnst Heizelmann,mój wtedy aktualnie pracodawca,by/ wZiMcicielem 125 h& gospodarstwa rolnego,w skład którego wchodził
także m/yn,tartak i piekarnia.Bauer Heizelmann zatrudniać w su
mie 12 Polakówyz których niektórzy byli uczestnikami konspiracji
Działały dwie TROJKI KONSPIRACYJNE w składzie:

2.
a)

b)

V Leon Hamerski
kierownik konspiracyjnej trójki
'/'Jan Nowak
członek
"
"
v Bronisława Wesołowska "
"
"

*4iarian Kobus
■^an Kiedrowicz
\Janina Kobusowa

kierownik konspiracyjnej trójki
członek
"
"
"
"
"

i

Inspiratorem konspiracyjnej działalności obydwóch Trojek oraz
koordynatorem w odniesieniu do wyższych struktur konspiracji był
^Leon HAMERSKI (zewnętrzne kontakty),który brał udział w kampanii
wojennej 1939 rr. w randze kaprala,dostał się do niemieckiej nie
w o l i ^ po zwolnieniu ze Stalagu,skierowany został do pracjr u
w/wBauera Ernsta Heizelmann.Wydaje mi się,że Leon Hamerski był
koordynatorem także w odniesieniu do konspiracyjnych trójek w
innych miejscowościach powiatu Schlochau(Człuchów).Wskazywać może
na to fakt,że członek mojej konspiracyjnej trójki:Jan NOWAK nie
pracował razem z nami u Bauera Heizelmanna,lecz zatrudniony był
w zupełnie innej miejscowości we wsi Bischofsfelde(Biskupice)Kr.
SchlochauCpow.Człuchów),a jedynie zwykle w niedziele nas odwie-

Az&i,Kontakty z Janem Nowakiem były także możliwe w dni robocze,
kiedy to z polecenia swego Bauera przyjeżdzał ze zbożem do młyna.
\/ Jan Nowak był ciekawą postacią,nazywaliśmy Go "generałem",
choć był w randze porucznika,pochodził z Wielkopolski.Według tego.
co ujawniał Leon Hamerski lub sam Jan Nowak
oam
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wiedziałam.a conajmniej domniemywałam,jakoby przebywał on również
m
w Oflag HMTrstein (Czarne) i z własnej woli lub na rozkaz obozowej
konspiracyjnej organizacji zrzekł się s^rusu wojennego jeńca,aby
organizować ruch podziemnej walki o Polskę wśród poUjkich byłycljh
jeńców wojennych i cywilnych przymusowych polskich robotników na
terenie Pomorza Z a c h o d n i e g o trakcie rozmów,prowadzonych z Leoneu

3.

/ Hamerskim oraz samym Janem Nowakiem mogłam wiłdioskować
że
™ posiadał on kontakty z polskimi oficerami w obozie jenieckim
Oflag Grossborn(Borne-Sulimowo).
-W naszej konspiracyjnej służbie nie posługiwaliśmy się psełdonimami.Psełdonimy-jak później się tego dowiedziałam- posiadali jedynie
\f vLeon Hamerski-psełdonim "JOTAN" ,Jan Nowak-ps."SKRZYDŁO" oraz Ma3/^ rian Kobus-ps."CYLINDER”W prowadzonych rozmowach występowało równiei odwoływanie się do osoby,którą nazywano "BOSMAN". Nie wiem
jednak do dziś,czy było to nazwizko wspominanej osoby cay tylko
psełdonim tej osoby.
Do pracy konspiracyjnej przystąpiłam 1 lipca 1942r.po złożeniu
v/_ przysięgi, którą odebrał ode mnie Leon Hamerski.Trzymając ręce na
wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej powtarzałam słowa przysię
gi wypowiadane przez Leona Hamerskiego.Słowa przysięgi zobowiązug#
jącej mnie do służenia Ojczyźnie,prowadzenia walki o jej wyzwoleni
nie z niewoli,zobowiązującej do bezwzględnego przestrzegania ta
jemnicy ,wykonywania w posłuszeństwie zleconych mi zadań,bezwzględu na to cokolwiek miałoby mnie za to spotkaó.Przysięgę składa
łam wobec Wszechmogącego Boga i Najświętszej Maryi Panny,Królowej
Polskiej Korony 0
V Naszą konspiracyjną organizację nazywaliśmy kryptonimem "ODRA"
utóżsamiając tą nazwę z Armią Krajową.
Do zadań naszych konspiracyjnych Trójek w ogólnym programie nale
żało :
- zachowanie osobistej i narodowej godności oraz skuteczne w tym
zakresie oddziaływanie na Polaków,zniewalanych w III Rzeszy
Niemiec,
- pozyskiwanie wiadomości o przebiegu działań na frontach wojny
i w Kraju oraz dzielenie się tymi informacjami ze współrodaka
mi, celem rozbudzania ducha nadziei na przetrwanie trudnych dni
niewoli aż do zwycięstwa,
- zbieranie wszelkich informacji typu wojskowego w szczególności
odnośnie wojskowych transportów,usytuowania fortyfikacyjnych
umocnień,translokacji wojskowych,policyjnych oddziałów,roŁdzaju
oraz ilości broni,amunicji,znajdującej się w posiadaniu miejs
cowych Niemców,
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- rozpoznawanie środowisk przymusowych robotników oraz jeńców wojen*,
nych innych narodowości z punktu widzenia wykorzystania ich do wal
ki zbrojnej z Niemcami w okresie załamywania się frontu wojennego
i zbliżającej się klęski Niemiec,
- utrwalanie postaw wierności dla Ojczyzny i rozważania możliwości
pozostania na terenie Pomorza Zachodniego po kćhęsce Niemiec,celem
udziału w tworzeniu na tych ziemiach polskiej administracji pań
stwowej i zagospodarowania tych ziem.
V l ’ak ogólnie nakreślone zadania podał nam Leon Hamerski w jedną z popołud
niowych niedziel lata 1942r,zalecając,by każdy z nas w indywidualnym
wymiarze realizował je z gadaniem.,
■szc ze golowy ciy
W przydziale ko n sp ira cy jny ch \zadar!"'Lgwi Hamerski określił dla mnie obo
wiązki w zakresie s/użby sanitarnej i łączności,uwzględniając moje teo
retyczne i praktyczne umiejętności nabyte w

Polskim Czerwonym Krzyżu.

Jedną z zalet mego charakteru była elokwencja połączona z łat
wością nawiązywanie towarzysko-osobistych kontaktów z rodakami,dzielą
cymi wspólnie ze mną losy przymusowego robotnika.Stąd w konspiracyjnym
działaniu do szczegółowego poziomu realizowałam zadania w temacie zacho
wania osobistej i narodowej godności oraz utrwalania postawy wierności
dla Ojczyzny.Miałam już dobrze opanowaną umiejętność rozumienia i posłu
giwania się.się językiem niemieckim,stąd pilne wscłuchiwanie się w
..( rozmów
tre&c rssx»K miejscowych Niemców pozwalało uzyskać wiele informacji,które
ich trwożymy i kształtowało naszą opinię o ich nastrojach.
szczegółowych sukcesów naszych Trójek zaliczyć należy:
a) rozpracowanie sieci fortyfikacyjnych umocnień w obrębie naszej oko
licy i na odcinku Baldenburg(Biały Bór) w kierunku Neustettin(Szczecinek),
b) wykorzystanie aparatów radiowych w pracy konspiracyjnej
aŚ aL
\j Prawdopodobnie za pośrednietwem Jana NowakaCps.Skrzydło) nasze konsp
spiracyjne trójki otrzymały podkłady mapowe z rozkazem rozpoznamia
sieci bunkrów i umocnień fortyfikacyjnych na trasie od Baldenburg Jęfi±
Bia^y Bór) do Neustettin(Szczecinek)Dokładnego rozpoznania(ja w tym
nie uczestniczyłam) położenia sieci bunkrów,lini okopów i przeciwczo/rrowych rowów dokonali moi koledzy-członkowie konspiracyjnych tró
jek,pozoru jąc zbiór grzybów w okolicznych łasych.Zadanie zostało z po
wodzeniem i skrupulatnie wykonane i cały materiał został przekazanysądzę do Borów Tucholskich lub do jenieckiego obozu polskich oficerów
w Oflag GrossbornJ®śKMateriał przekazali Leon Hamerski albo Jan Nowak
W akcji tej-bez wątpienia-współdziałać musiały całe grupy innych Tró
jek konspiracyjnych,których pracąprzypuszczam koordynował Leon Hamers
ki i Jan Nowak oraz ktoś z Neustettin(Szczecinek).
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Innym sukcesem konspiracji było dorobienie klucza do zlokalizo. , potrzebny by Z
wańycntmlnkrow-okazaZo się,że KKKKKXł do nich tylko jeden klucz.
W ten sposób konspiratorzy tym jednym kluczem otwigrali każdy z
bunkrów,znajdujący się na linii okopów.Bunkry wyposżone były w
karapbiny maszynowe,które fex^xjj3ex«x członków^lKonspirac ji rozmon
towywali o . 'Eakie elementy karabinów, jak np.zamki były wrzucane dc
wody potoków i jezior.
okresie lata 1944r,chyba w m-cu lipcu,alianckie samoloty doko
namy zrzutów aparatury nadawczo-odbiorczej.Wieść o tym szeroko
rozpowszechniana się fewśród Polaków,którzy bacznie,w czasie polowych robót penetrowali ter e n y nadziei znalezienia zrzuconej apa
ratury. Jeden z pojemników aparatury radiowej znaleziono w okolicy
Vmiejscowości Kudd.e(Wda) i dostarczono ją Leonowi Hamerskiemu.Teng
że L,Hamerski,wyjmując z kieszeni małe pudełko i pokazując mi je
radośnie powiedział;.dostaliśmy to z nieba"...Pudełko byZo niedużych rozmiarów z plastikowego tworzywa, przeźroczy ste ^itwidaczjące wewnątrz sploty różnych drucików-nie znałam się na tym,choć
myślę,że byłoYtylko radio odbiorcze.Hamerski wspominał mi jeszcze
o drugim aparacie.Wigdy jednak tego aparatu nie widziałam i trude<
no mi powiedzieć,czy był to aparat typu nadawczegoSprawa posiadam
nia aparatury radiowej zastrzeżona była wielką tajemnicę.zatym

Neustettin(Szczecinek) i najbliższych okolicach.Byliśmy przekona
ni,że Niemcy są na tropie naszej konspiracyjnej działalności.Hężczyżni-członkowie naszych konspiracyjnych Trójek(Hamerski,Kobus,
Kiedrowicz)powzięli natychmiast plan ucieczki.W najbliższy nie
dzielę po spożytym śniadaniu wyruszyli do lasu-niby to,aby zbiera**
g r z y b y . w istocie była to wytyczona ucieczka p kierunku Borów Tu
cholskich do ks.Wryczy.Taki przebieg sytuacji był już wcześniej
przewidywany(rozpatrywany) i ksiądz Wrycza był na to przygotowany.
Nie wiedzaiłam,czy do uciekających dołączył Jan Nowak,albowiem
pracował On w innej miejscowości.Wiedząc na co się zanosi?spali
łam zapas posiadanych środków opatrunkowych oraz inne materiały,
korespondencję,mapy itp.które mogłyby stanowić dowód rzeczowy w
ewentualnym śledztwie.
Gdy w poniedziałek rano mężczyżni nip stawili się do pracy,nieba
wem nrzyjechło Gestapo. L rozpoczęło^przesłuchanie mnie i Kobusowej
oraz szczegółowa rewizja kwater wszystkich Polaków zatrudnionych
u Bauera Heizelmanna.Gestapo było przekonane o tym,że w/w muszą
się gdzeiś u k r y w a ć w ^ej sytuacji będę potrzebować żywność.
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Dlatego-jak nigdy- skierowano ranie odrazu nazajutrz do pracy w piekai
ni przy wydawaniu pieczywa,w przekonaniu chyba,że będę wykradała
chleb dla uciekinierów i wskażę Gestapo do nich drogę,Tak się jednak
nie stało ,bo nie/zachodziła taka

potrzeba.W

piekarni

przestałam pra

cować,gdy jednego dnia zesłabłam,do czego przyczyniły się przejścia
związane ze śledztwem oraz przeciążenie pracą.
Ucieczka moich współkolegow konspiracji,a przede wszystkim liczne
aresztowania,głównie byłych jeńców wojennych,przeprowadzone na tere
nie całego Pomorza Zachodniego,zaehamowały,a właściwie rozbiły kon
spiracyjne struktury,tak,źe niemożliwa była końcowa faza przejmowa
ni* w polską administracją ziem na których powstała i działała pod
ziemna organizacja “Odra”-AKvWi^Szo(lć aresztowanych uczestników kon
spiracji na Pomorzu Zachodnim zginęła w obozach kencetracyjnych*Razeui
z nimi zginęła nie ujawniona historia ich konspiracyjnych dekoniń,w
ich własnych rodzinach pozostało jedynie luźne o Nich wspomnienie,że
tacy kiedyś żyli...i byó może nic więcej.
W miarę,jak postępowały wojenne działania sprzymierzeńców,nieuchron
nie zbliżała się klęska hitlerowskich Niemiec.W obrębie swych dawnych
sranie,wewnątrz swego państwa i wszędzie tam,dokąd nie sięgał jeszcze
wojenny front,Nieincy pospiesznie budowali umocnienia fortyfikacyjne.
D© ich budowy Niemcy zapędzałi przede wszystkich swoich niewolnikówprzymusowych robotników.
T'en przymus nie ominął również mniej* listopada '!944r. w zbiorowym
transporcie wywieziono mnie do miejscowości uross Kiidde(Gw«|«v.)k©ło
NeustettinC^zczecinek,) .Zakwaterowana nas w leśnych barakach i codfcien
nie od rana do wieczora wyprowadzano do kopania fortyfikacyjnych umoc
nień. -L tak byłe prawie do końca stycznia 'i945rpKiedy to front wojny
był coraz bliżej, nakazano nam powrót do pracy u bauera-znalazłam
się znowu w Jezierniku i tam zastałam koniec wojny.
V1 « DANiii 0 JŚWjł-Nt Ua IjN i M UCZESTNICTWIE, W K O N ibPlK A C Jl CZ^OiMKOW tiUl)ZlNX^KULtoGUW
ZNAJOMYCH

0 mojej konspiracyjnej przynależności,nikt z członków mojej Rodziny
U^ama, Rodzeństwa) nie wiedział-opowiedziałam im o tym dopiero po woju**
nie.^ała Rodzina:Mama i Rodzeństwo,przebywali w czasie okupacji w ?oz
naniu i tam dzielili los polskiej społeczności.
VII.

OfcMg

Do rodzinnego domu wróciłam 4 marca 1945r. Już 10 marca podjęłam pra
cę w wiejskim Komitecie Opieki Społeczhej w Poznaniu.w charakterze re
ferentki.
ud września 'i945r.zatrudniłam się w Powszechnej

Spółdzielni

Spożywców
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w K«ninie w charakterze kierownika sklepu,później także w Miejskim
handlu Detalicznym.Umiejętności zawodowe stale pogłębiałam,kończąc
wszelakie rodzaje kursów zawodpwych.W 19 bfor«wyszłam zamąż i przeniósł
łam si^ do Poznania.łącznie zawocowo przepracowałam et* lat.W czasie
od 'iy67r.dc 'i979r.pozostawałam na inwalidzkiej rencie.,przechodząc w
w stan emerytalny od
Mąż,

lutego 1979 r» 1-g© stycznia 1 9 9 zmaił m&j

VIII, iX)KUM-JIJTa CJh
Naszej konspiracyjnej działalności nie uwidacznialiśmy

pisemnie-taka

była zasada.Ulateg® nie posiadam z tamtego okresu żadnej dokumentacji
itypu konspiracyjnego wywiadu.

LU.
llak***
,

-j?

'j.rupa polskich robotników przymusowych,zatrudnionych w deziemik zamieszczony jest na stronie68 książki pt.ft KUoh UPURU Na POMORZU ZACHO]
^IM w latach 1939-19^-5'^autorzy książki:Eugeniusz Buczak i Tadeusz Gas?
told,wydawnictwo:Koszaliński Uśroeek Naukowo-Badawczy,Koszalin 198UT
Na prezentowanym zdjęciu m,i.znajdująsię:

~ z Praweó strony-oronis/awa Wesołowska Cmi ja podobizna)
- trzeci od prawej strony,u dołu-Beon HAMERSKI
- czwartyWdołu,obejmujący -beena Hamerskiego-Marian KOBUS.Fotografia
Mariana &el»usa zamieszczona jest równiezY61 wymienionej wyżej ksiąź
ki,jednak z błędnym zapisem jego nazwiska:zamiast Marian Kolens
winno byó MA h IAN KOBUS .7**ru/udie
AWaj£
Wymieniona wyżej książka zawiera też szereg informacji o konspiracj
w Jeziernikach,z którym*osobiście identyfikuję się jako bezpośredni
uczestnik tejże konspiracji*
D© niniejszej relacji dołączam:
a) - pismo p.Jana KO w A k A

z

listopada 1988r.,skierowane do mnie jako

Bronisławy Sałach-w konspiracji Bronisława Wesołowska
b ; - pismo g«ń^W„Jaruzelskiego z 22 marca 1988r„skierowane do.p.Jana
Nowaka.
c) - Zaświadczenie ^kręgowej Komisji badania Zbrodni Hitlerowskich z

13 maja 198Ur.,wystawione dla p.Janan Nowaka.
Wszystkie w/# pisma jak© kserokopie.Z treści pisma ad a;
wynika,że p.Jan Nowak napisał książkę pt."KHlPT'JNlM "ODRA" .Sądzę,żc
treśó książki opisuj^

naszą konspiracyjną działalność w szeroki* i

szczegółowszym zakresie niż moja relacja,tąjbe moją relację potwierdza,
w/w książki nie zdołałam pozyskać i przeczytać-być może znajduje się
ona w zbiorach fundacji Armii krajowej w 'J-oruniu.

/-/ Bronisława SAjSAUłi

10

11

12

f h j l
fu N o A c J
>rcW wum fo m r '.

-• Pi*k9^ T O R U «

Toruń* 1995-0'?«20
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Se * Pani
Bronisława Sałach
ul* Drużbacka 2/14
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Dziękujemy Pani za przesłaną relację o działalności
konspiracyjnej, Wzbogaci ona zbiory naszej Fundacji, kt5ra groraadai
materiały o dziejach Armii Krajowej na Pomorzu#
Licząc na dclsaą współpracę serdecznie Panią pozdrawiamy
i łączymy wyrazy szczerego szacunku*
25 poważaniem
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/m,"r Jolanta Jakubowska/
dokumentalistka
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