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ozkołę podstawową ukończyłem w Kołeczkowi®. Do 1930 r. przebywa
łem w domu. Na rok czasu otrzymałem pracę przy kolei w Wejherowie. Gra
łem w orkiestrach O&P Kielno i w kolejowej przy stacji Gd-Chylonia.
Do wybuchu wojny pracowałem u zamożniejszych rolników w Koleczkowie.
W dniu 11.09.39 r. Niemcy zabrali mnie do Wiktoriaschule w Gdańsku. Od
15 do 2b.09.39. pracowałem na Westerplatte, gdzie mjr kucharski był
tłumaczem. Następnie skierowano mnie do pracy u bauera ćiachse w bchuddelku na Żuławach. Dnia 31.10.39 r. zostałem zwolniony do domu. Praco
wałem w domu, na majątku Raascha w Bojanie, w tartaku w Rumi, w lesie.
Otrzymałem powołanie do Wehrmachtu na dzień 31.03.43 r. Dowództwo od
działu szturmowego por. Loepera, którego byłem członkiem od jesieni
1942 r. zdecydowałem, że do wojska nie pójdę, a ukryję się w bunkrze
V
w odziale 250 leśnictwa Głodówko razem z kol. Pawłem Pionk. Jako party
zant występowałem pod pseudonimem "Młot”. Przysięgę odebrał odemnie
^ chorąży Paweł Hebel. Wyposażenie bunkra składało się z 2 prycz, stołu
z desek, 2 lufcików, lampy naftowej, prymusa, budzika dostarczonego
\J przez kol. Teodora Bieszka. Oprócz mnie i Pionka w bunkrze zamieszkali
Loeper Alfred, Bruhn Wiktor i brat Antoni. Koledzy wybudowali drugi
bunkier w oddziale 250 i przenieśli się do niego. Ja z Pionkiem pozosta
liśmy w starym schronie. Wczesnym latem 1943 r. doszedł do naszej grupy
\l ślusarz Jan Kiel z Dęptowa. Koledzy Klemens i Teodor ktubowie, Paweł
v/ i Leon Kiebortowie, Jan i Amandus Mazurowie oraz brat Paweł wybudowali
drugi zespół bunkrów w gęstwinie w oddziale 18 leśnictwa Piekiełko. Pó
źniej. Kuchnia w jarze blisko strumienia była już w oddziale 19. Bracia
v \J Kiebortowie i Mazurowie, którzy od marca 43 r. przebywali w zespole
bunkrów w oddziale 13, wybudowali sobie na początku lata bunkier w od
dziale 20. btąd bracia Mazurowie jesienią t.r. z polecenia dowództwa
przenieśli się w swoje strony rodzinne, w lasy pod Ciechocinem, by tam
organizować grupę partyzancką. Kiedy koledzy stali się głośni i rozpo
częli jawnie demonstrować swoją bytność ja oddzieliłem się od nich
i ukrywałem się w schronach u krewnych. W potyczce przy zagrodzie btubów w nocy z 25 na 2b.10.43 r. udziału nie brałem. W tej potyczce ran
ny został w nogę brat Antoni, lekkie draśnięcie miał również Paweł.
W 111 dekadzie kwietnia 1944 r. ja, bracia Antoni i Władysław oraz Loe
per Edmund wybudowaliśmy w oddziale 10 leśnictwa Kamień pod sarnią Gó
rą zespół 3 bunkrów w dużym otwartym lesie. Z tych bunkrów w nocy z 9
na 10.06.44 r. udali się wspomniani dwaj bracia i jan Bizewski po żyw
ność do schronu w ogrodzie Kustusz w Koleczkowie. Wcześniej wyszli
VI/kol. Edmund Loeper i Idzi Górski zabierając mój karabin. Po tragicznej
śmierci moich braci mój karabin znalazł się na łączce Dorsza. Tędy uciekał jeden z tych którzy od bunkra żywnościowego do nadchodzących
braci i Bizewskiego strzelali. Po tym zajściu wybudowaliśmy /ja i Bize
wski z Loeperem/ bunkier na Rzepiskach. Tam zanadto kręcili się Niemcy
fltwiordJt* Mięt
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i przenieśliśmy się n* teren Bojan* - Dobrzewina ukrywając się pod
nosem żandarmerii w Kielnie u rolników Franciszek Daszke, Antoni
Bieszk, Augustyn Robakowski i innych. Ja okrywałem się jakiś czas
u Pawła Robakowskiego w Warznie. Dowiedziałem się, że w dniu 17.08.
44 r. podczas obławy na Maszewskiej Górze zginęli koledzy Paweł MaKurat i Antoni Rohde a ciężko ranny Leon Bieszk osadzony został w
btutthofie. W stodole u Antoniego Bieszka na bojańskich pustkach był
bunkier. W lutym 45 r. nawiązali z nami kontakt dwaj desantowcy-radiotelegrafiści radzieccy korzystający często z tego bunkra. Umieli
oni kilka języków i mieli świeże wiadomości z frontu wschodniego
i innych rejonów 11 wojny światowej. 0 ile mnie wiadomo mieli radio
stację. Dostarczaliśmy im wiadomości o lokalizacji wojsk niemieckich.
Rosjanie często zmieniali swój pobyt, interesowali się szczegónie
lokalizacją stanowisk artylerijskich. Utrzymywali podobnie jak my
łączność z grupą ukrywających się jeńców radzieckich. Pierwsze czołgi
radzieckie, jakie pojawiły się na omawianym terenie podjechały do
zajjrody A. Bieszka, gdzie czekali na nie wspomniani spadochroniarze.
Oficerowie radzieccy i żołnierze oddali nan partyzantó» honory woj
skowe. Ukryte pod kamieniem na marniej Górze moje dokumenty urato
wały mi życie. Po wyzwoleniu wstąpiłem do MO i pełniłem służbę w
Koleczkowie. Zostałem zdekonspirowany przez komisję likwidacyjną
działającą przy Urzędzie Bezpieczeństwa.-
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Liedtke 7~ Alfred

ps .

/

"Młot"

(1907-1992),

partyzant-

oddziału J l?U

Alfreda Loepera TOW G P w K o ł a c z k o w i e .

Urodzony

2o .IV .1907

Antoniego,

robotnika

ukończeniu

niemieckiej

polskiej

r.

w

Koleczkowie

sezonowego
szkoły

i

Julianny

szkoły w miejscu zamieszkania,

i

kapeli

przy

pracach

rodzinnej

Stowarzyszenia

(

ojciec

Młodzieży

d.

syn

Szade.

Po

przez rok do

następnie pracował

jako

a także sezonowo w

budowlanych.

grał

z

ludowej uczęszczał

parobek u zamożniejszych gospodarzy
lesie

pow. Wejherowo,

Od czasów młodości grał w

i

pięciu

Katolickiej

i

braci)

- kapeli

Ochotniczej

Straży

Pożarnej w Kielnie - podczas pielgrzymek na kalwarię wejherowską
i na wiejskich zabawach.
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robotniczych.

Dnia

A'\'i
r.

wstąpił

w

Gdyni

1 1 .IX ,-t^grrż-- f*ć>ku dostał

do tzw. batalionów
się do niewoli.

Po

przesłuchaniach w Victoria-Schule w Gdańsku^yi 5. ..wrześftia z-&*-fc-a4
skierowany

do

prac

porządkowych na Westerplatte, następnie do

(YTpI's1r*S)tA^ /Vw^
&&»era

na

Żuławy,

z kolei do budowy obozu Stutthof,

a w koiicu j

burmistrz^HerbertiuRaasch z Bojana ś-e-i-ągifrą^— go— do— siebie- do\prac
b u d o w la ny ch .
W październiku 1942 r. Alfred został
Hebla ps . "Zagłoba",
wszedł

w

skład

31.III.1943
stawił

r.

członka Kdy Powiatowej TOW GP w Wejherowie i

oddziału
otrzymał

się na nie i ukrył

Głodówko.
budowy
kuchnia,

zaprzysiężony p r z e z - ^ P a w ł a

--> Alfreda
wezwanie

Loepera p s . "Lew". Dnia

do wojska niemieckiego.

się w bunkrach w rewirze 250 leśnictwa

Ze swoimi braćmi i z innymi partyzantami przystąpił

zespołu

schronów

warsztat,

partyzanckiej

nad

na

Sarniej

Górze

(

3

do

mieszkalne,

magazyn z niemieckimi mundurami).
Sleżą,

Nie

Po bitwie

edtke zorganizował własną grupę
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partyzancką działającą na pograniczu Kielna, Bojana, Dobrzewina.
Współpracowała

ona

z

radzieckimi

zwiadowcami i przetrwała do

końca wojny.
Po

"

zakończeniu

Koleczkowie.

W

Gdańska-Oliwy

wojny

sierpniu
i

po

pełnił
19 45

służbę
r.

w

HO na posterunku w

przeniósł

się z rodziną do

ukończeniu kursu motorniczych tramwajowych

podjął pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji.
Zmarł

*v<L0Lvh~(~

iO. V I 1.1992 r. , pochowany został w G d a ńs ku - Ol iw ie .

->Opró-cz

ręja»-~)W

'acia:

^aw e ł j " S ę k "

konspiracji

zaprzysiężony do oddziału
niemieckiej

obławy

na

remizy

Pochowany
Bolesław

zbiorowej

ps .

ur.

udział

również

24.XII.191E

jego

r. y-lsostał

y

podczas

partyzantów TOW GP dnia 29.11.1944 r. w

strażackiej
w

brali

Loepera 10.X.1942 r. Poległ

czasie próby sforsowania Sleży.
do

\j

w

Jego zwłoki zostały przewiezione
Bojanie

celem

zidentyfikowania.

mogile partyzanckiej w Kie lnie.

"Stół" ur.

19. I I I . 1915 r., w 1938 r. odbył

4 Józef
służbę

i
wojskową

w

II

tczewskich
Za

na Wiśle.

sabotaż

Gdańsku,
strony.

Baonie

W

1939

Ranny pod Swieciem,

osadzony

z* którego

Strzelców.

został
uciekł

w

r.

dostał

bronił

mostów

się do niewoli.

obozie karnym w Nowym Porcie w

*

13.V I . 1942 r. wrócił w rodzinne

i

i.X.1942 r. był organizatorem zebrania założycielskiego

Kdy Gminnej TOW GP w Koleczkowie.
Loeperem

i

Bernarda

-

Leonem

Hichałko.

Zaprzysiężony został wraz z A.

Kustuszem
Razem

z

10.X. 1942 r. przez P.Hebla i
Loeperem

organizował

oddział

partyzancki.

Uniknąwszy aresztowania 2 9 . I X . 1943 r. przeniósł

do

Chyl oni i ,

Gdyni

nazwiskiem
partyzantką

Stanisław

gdzie
Orłowski

zameldował
i

nadal

się

pod

utrzymywał

się

przybranym
kontakt z

ko 1e c z ko ws ką . Zmarł w Gdańsku-Oliwie
w 1985 r.
*
*

Wiktor p s . "Lawa" ur.

2 0 . I I I . 1919 r., do TOW GP zaprzysiężony
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“

na przełomie października/listopada 194£ r. , został przydzielony
do

Oddziału

Samoobrony A. Loepera w Koleczkowie.

Sarniej Górze naprawiał partyzantom obuwie.
£ 9 . II .1944

r. ,

W schronie na

Ranny podczas obławy

zmuszony został wraz ze swoim szwagrem -- Janem
X
/

Libonem
w

do wskazania bunkrów partyzancki e h . Po obławie więziony

Wejherowie,

następnie

przekazany

15. III.

Prawdopodobnie został zamordowany na terenie
Antoni
został
194£

ps . "Nóż" ur.

wciągnięty

do

Stutthofu.

leśnictwa Kamień.

£5. X. 1920 r. do konspiracji w "Gryfie"

przez

braci

i zaprzysiężony w październiku

r. Przydzielony do Oddziału Szturmowego A. Loepera,

ranny

podczas

Zginął

potyczki

przypadkowo

z

od

niemiecką

został

został

żandarmerią £5.X . 1943 r.

bratobójczej

kuli

11.V I . 1944 r. na skraju Kołeczkowa w miejscu,
krzyż

-

w

nocy

z

lo

na

gdzie obecnie stoi

i obelisk poświęcony partyzantom ko 1eczkowskirn. Pochowany
w zbiorowej mogile na cmentarzu w Kielnie gm. Szemud.

Władysław

ps.

"Jeleń"

wprowadzony

przez

listopadzie

194£r.

A.Loepera,

zginął

ur.

starszych

£4.XII.19£3 r.
braci,

Przydzielony
razem

z

bratem

, do konspiracji

zaprzysiężony
do

Oddziału

Anto nim

w

został

w

Szturmowego

nocy

z

10 na

11.V I . 1944 r. Pochowany w mogile partyzanckiej w Kielnie.
<

Materiały
i

i

własne autora

J . B . );

Ciechanowski,

Bork

B.,

(rei.: Bieszke T.,Górski
Nad

Ruch oporu...;

S l e ż ą . ..,
Komorowski,

Gdańsk

I., Liedtke A.
1978,

Leksykon...;

passim;
Pomorskie

Bork Bolesław
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LIEDTKE ALFRED, ps. "Młot" /1907 -

,

partyzant oddz. TOW GP

por. A. Loepera w Koleczkowie.
Ur. 20.1Y.1907 r. w Koleczkowie b.pow. morski, a. Antoniego i Ju
lianny z d. Szade. Ojciec był robotnikiem bez stałego miejsca pra
cy. Po niemieckiej szkole ludowej rok uczęszczał do szkoły polskiej
w miejscu zamieszkania. Następnie pracował w charakterze parobka
u zamożniejszych gburów, sezonowo w lesie, przy pracach budowla
nych. Od młodości grał w kapeli rodzinnej /ojciec i 5 braci/ w ka
peli KSM i OSP w Kielnie, podczas pielgrzymek na kalwarię wejherowską, zabawach, weselach, festynach.
Z chwilą agresji hitlerowskiej na Polskę udał się do Gdyni, tam
został przyjęty do tzw. batalionów roboczych. 11.IX.1939 r. dostał
się do niewoli, skierowany na przesłuchania do Victoria Schule w
Gdańsku, 15.11. odesłany do prac porządkowych na Westerplatte, do
bauera na Żuławy, do budowy obozu Stutthof. Bflrgemeister Herbert
lasek Raasch z Bojana ściągnął go do siebie do prac budowlanych.
W X.1942 r. został zaprzysiężony przez P. Hebla "Zagłobę", wszedł
w skład oddziału TOW GP por. A. Loepera. 31.111.1943 r. otrzymał
wezwanie do armii niemieckiej. Zszedł do podziemia, ukrywał się
w bunkrach w rewirze 250 leśnictwa Głodówko. Z 6-ma braćmi party
zantami i innymi gryfowcami przystąpił do budowy zespołu schronów •
na Sarniej Górze /3 mieszkalne, kuchnia, warsztat, magazyn z mundu
rami niemieckimi/. Zginęło 4 braci: 2 pod Koleczkowem, 1 nad Sleżą,
1 zastrzelony jako więzień Stutthofu. Po bitwie partyzanckiej nad
Sleżą pod Piekiełkiem zorganizował własną grupę partyzancką na po
graniczu Kielna, Bojana, Dobrzewina, która współpracowała z zwiado
wcami rosyjskimi i przetrwała do końca wojny.
Po wyzwoleniu pełnił służbę w MO posterunek Koleczkowo. W V111.45 r.
przeniósł się z rodziną do Gd.-Oliwy, podjął pracę pe ukończonym
kursie motorniczych tramwajowych w WPK G-G. Grał w orkiestrze tram
wajarzy, portowców i in. Odznaczony został m.in. Medalem Zwycięst
wa i Wolności 1945, Odznaką Grunwaldzką. Zmarł

'.^i i

Po chowa

10

ny został w Gd.-Oliwie.

v e r te
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Bork B. - Nad Sleżą, Gdańsk 1978f passim, Bork M.B. - Kołeczkowe,
Bojan 1993, s. 45, Bork B. - Bojan, Bojan 1993» s. 38, Komorowski
K. - Konspiracja pomorska 1959-1947, Gdańsk 1993t s. 117,
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ry koła ZKilPib.WP Szemud i autora.
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LI-ciDTKiS AIFRJSD, ps. "Młot" /1907 -//##£/, partyzant oddz. T W - W
fjpor] A. Loepera\^wÓ Ko^eczko wie./.

Ur. 20. IV. 1907 r. w Koleczkowie^h*.paiiu— «erakiy s.. Antoniego i Jux

lianny z d..Szade. Ojciec był robotnikiem bez stałego miejsea,pra/GM-n *1
/fwL^
cy. Po niemieckiej szkole ludowej a?ek, uczęszczał,do szkoły polskiej
w miejscu zamieszkania. Następnie pracował w charakterze parobka
u zamożniejszych gburów, sezonowo w lesie, przy pracach budowla
nych. Od młodości grał w kapeli rodzinnej /ojciec i 5 braci/ w ka'.^peli KSM i OSP w Kielnie, podczas pielgrzymek na kalwarię wejherorat ’
Lt~y)nX^
\ wską, zabawach, weselach, festynach.

^

^ chwilą agresji hitlerowskiej na Polskę udał się do Gdyni, tam
został przyjęty do tzw. batalionów roboczych. 11.IX.1939 r. dostał
się do niewoli, skierowany na przesłuchania do Victoria-Schule w
Gdańsku, 15.IX. odesłany do prac porządkowych na Westerplatte, do
[3>/VUv<Ww$

bauera na Żuławy, do budowy obozu Stutthof. |M-rgej&eaHS-ter -Herbert
r--------- , '
H s.k z x Raasch z Bojana ściągnął go do siebie do prac budowlanych.
^ vHQ.
'W X.1942 r. został zaprzysiężony przez P./ Hebla "Zagłobę", wszedł

0iw n 7
t ‘
t:
A ‘'W**'"6'

w skład oddziału TOW GP por. A,.'Loepera. 31.111.1943 r. otrzymał
wezwanie do armii niemieckiej,, Zszedł do podziemia, ukrywał się
w bunkrach w rewirze 250 leśnictwa Głodówko. Z 6-ma braćmi party
zantami i innymi gryfowcami przystąpił do budowy zespołu schronów
na Sarniej Górze /3 mieszkalne, kuchnia, warsztat, magazyn z mundu
rami niemieckimi/. Zginęło 4 braci: 2 pod Keleczkowem, 1 nad Sleżą,
1 zastrzelony jako więzień Stutthofu. Po bitwie partyzanckiej nad
V

Sleżą pod Piekiełkiem zorganizował własną grupę partyzancką na po
graniczu Kielna, Bojana, Dobrzewina, która współpracowała z zwiado
wcami rosyjskimi i przetrwała do końca wojny.
Po wyzwoleniu pełnił służbę w MO posterunek Koleczkowo. W VIII.45 r.
przeniósł się z rodziną do Gd.-Oliwy, podjął pracę po ukończonym

/

kursie motorniczych tramwajowych w WPK G-G. Grał w orkiestrze tram
wajarzy, portowców i in. Odznaczony został ra.in. Medalem Zwycięst
wa i wolności 1945, Odznaką Grunwaldzką. Zmarł

Pochowa

ny został w Gd.-Oliwie.
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Bork B. - Nad Sleżą, Gdańsk 1978,.passim, Bork M.B. - Koleczkowo,
- Bojan-1993* s..45, Bork B. - Bojan, Bojan 1993, s. 38, Komorowski
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K. - Konspiracja pomorska 1939-1947, Gdańsk 1993, s,.117»
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1
Liedtke Alfred ps. „Młot” (1907-1992), party
zant oddziału TOW „Gryf Pomorski” Kmdy
Gminnej Kielno, pow. Wejherowo.
Urodzony 20 IV 1907 r. w Koleczkowie, pow.
Wejherowo; syn Antoniego, robotnika sezonowe
go i Julianny z d. Szade, właścicieli niewielkiego
gospodarstwa rolnego. (Ojciec i pięciu braci grali
w kapeli rodzinnej, działającej przy Katolickim
Stowarzyszeniu Młodzieży i Ochotniczej Straży
Pożarnej, podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską i na wiejskich zabawach).
Po ukończeniu niemieckiej szkoły ludowej
uczęszczał przez rok do polskiej szkoły powszech
nej w Koleczkowie. Następnie pracował jako
parobek u zamożniejszych gospodarzy, sezonowo
w lesie i przy pracach budowlanych. Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. udał się
do Gdyni, gdzie został przyjęty jako ochotnik do tzw. batalionów robotniczych.
W dniu 11 IX tegoż roku dostał się do niewoli, przesłuchiwany w Victoria Schule
w Gdańsku. Po czterech dniach odesłany do prac ziemnych na Westerplatte, na
stępnie do niemieckiego rolnika na Żuławy i do budowy obozu Stutthof. Po pew
nym czasie właściciel majątku Herbert Raasch z Bojana pow. Wejherowo, zatrudnił
go u siebie do prac budowlanych. Pracował też w tartaku w Rumi i w lesie.
W październiku 1942 r. został zaprzysiężony pod ps. „Młot” przez Pawła Hebla
ps. „Zagłoba” i wszedł w skład oddziału partyzanckiego por. Alfreda Loepera ps.
„Lew”. W dniu 31 III 1943 r. otrzymał wezwanie do armii niemieckiej. Wówczas
zszedł do podziemia, ukrywał się z Pawłem Pionkiem w bunkrach w rewirze 250
leśnictwa Głodówko. (Partyzanci wybudowali zespół schronów na Sarniej Górze —
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3 mieszkalne, kuchnię, warsztat, magazyn z mundurami). Po rozbiciu dnia 29 II
1944 r. oddziału w bitwie nad Sleżą pod Piekiełkiem Liedtke zorganizował własną
grupę partyzancką na pograniczu Kielna, Bojana, Dobrzewina, która współpraco
wała z zwiadowcami radzieckimi i przetrwała do końca wojny. Ta współpraca oraz
ukryte dokumenty uratowały mu życie zagrożone ze strony wkraczających żołnierzy
Armii Czerwonej.
Po zakończeniu działań wojennych Alfred na polecenie Kmdy Gm. TOW „GP”
pełnił służbę na posterunku MO w Koleczkowie. W sierpniu 1945 r., zdekonspirowany przez pracowników UB przeniósł się z rodziną do Gdańska-Oliwy
i ukończywszy kurs motorniczych tramwajowych podjął pracę w Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Grał także w orkiestrze tramwajarzy i porto
wców. Zmarł 10 VII 1992 r. Pochowany został w Oliwie.
Odznaczony m.in. Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Odznaką Grun
waldzką.
Zbiory własne autora (rei.: Bieszke T., Górski J., Liedtke A. i J. B.); B o r k B., Dzia
łalność oddziału partyzanckiego A. Loepera, Pomerania 1974, nr 1-3; T e n ż e , Kolecz
kowo, Bojan 1993, s. 51; T e n ż e, Nad Sleżą, Gdańsk 1978, passim; C i e c h a n o w 
s k i K., Ruch oporu...; K o m o r o w s k i K., Leksykon...-, M i 1 c z e w s k i Z., Wejhe
rowo i powiat morski, wrzesień 1939 — maj 1945, Gdańsk 1991, s. 144; Stutthof..., s. 265;
Sympozjum..., cz. III, s. 129.
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