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Relacja
członka konspiracji Armii Krajowej.
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Nazywam się Władysława Firmina Araszkiewicz z domu Witkowska.
Urodziłam się w Łęcznie koło Lublina 25.9.1923 r. Rodzice: Wincenty i Albina z
domu Iwanowska posiadali gospodarstwo rolne około 10 ha w Łęcznie woj.lubelskie.
Obecnie mieszkam w Jaksicach pow. Inowrocław ul. Dworcowa 4 tel.116-83.
W 1938 r. rodzice przenieśli się do Jaksie, gdzie kupili gospodarstwo rolne
i tam zastała nas wojna. W 1940 r. jesienią, Niemcy wywłaszczyli Polaków z ich
własności i wywieźli do Generalnej Guberni. Ja zostałam w Jaksicach, gdzie
pracowałam u Niemców jako służąca.
W 1941 r. na wiosnę zostałam aresztowana za nieuprzejme odezwanie się do
Niemki. Skierowano mnie do obozu karnego w Inowrocławiu, gdzie odbyłam karę
dwóch miesięcy pozbawienia wolności i ciężkiej pracy. Po wyjściu z obozu zos
tałam przydzielona do pracy w gospodarstwie rolnym w Prądocinie koło Bydgoszczy.
Pracowałam u Niemca Ernsta Rakowskiego- gestapowca, ss.
Pracowłałm ciężko, bo mój gospodarz był ciągle w czarnym uniformie i wyjeżdżał
na akcje z Żydami i Polakami. Jesienią 1941 r. uciekłam wraz z dwiema kobietami
do Protektoratu, do rodziców.
Po nielegalnym przejściu przez zieloną granicę, znalazłam się w Cegłowie.
Zaczęłam pracę u krawcowej i uczęszczałam na tajne nauczanie w Mrozach z zak
resu szkoły średniej. Egzamin składałam w Warszawie jako ekstern w gimnazjum
im. S.Batorego. Tam otrzymałam świadectwo ukończenie 4 kl. gimnazjum ogólno
kształcącego .
Na początku 1943 r. wstąpiłam do organizacji IV Ośrodka AK w Cegłowie.
Pseudonim mój "Pliszka". Organizacją w Cegłowie kierował nauczyciel Wiktor
Mrozek ps."Wit". Przysięgę składaliśmy w obecności wielu kolegów będących
już wcze.niej w organizacji. Po wielu odbytych przeszkoleniach w zakresie
udzielania pomocy rannym zostałam sanitariuszką. Szkolenia prowadził miesz
kający w Cegłowie dr med. Osiński. Uczestniczyłam w wielu poważnych akcjach
jako sanitariuszka. Dat dokładnych, niestety, już nie pamiętam.
W momencie wkroczenia Armii Radzieckiej czynny był w Cegłowie punkt szpi
talny, którym kierował dr Osiński, jako sanitariuszki udzielałyśmy pomocy
ludziom poszkodowanym przez front oraz rannym żołnierzom radzieckim.
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Po ukończeniu działań wojennych wróciłam do Jaksie.
Z okresu konspiracji nie posiadam żadnych zdjęć, natomiast przechowałam
tymczasową oryginalną legitymację z mobilizacji d&> AK, którą, jeśli potrzeba
chętnie oddam.
Za mąż wyszłam w 1946 r., mam trójkę dzieci.
Pracowałam w handlu, w miejscowym sklepie GS Inowrocław. Do żadnej partii nie
należałam. Uprawnienia kombatanckie posiadam, lecz do ZBOWiD nie należałam.
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