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Ja, Kalina-lrena Gizi^ska urodziłam siv 2b grudnia 1921 roku w Bydgoszczy 
z Gracjana-„itolda «ixx i Ireny z Gilewskich Gizi^skich.
ujciec był nauczycielem w Rinnie i jednocześnie prowadził działalność repo* 
lonizacyjną dzieci polskich z <Vestfalii nrzy aktywnym współudziale mojej 
matki.
W 1939 roku skończyłam I-szą klasę Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie i 
przeszłam do klasy maturalnej.*/ m-cu sierpniu 1939 roku ojciec został powo
łany do wojska a we wrześniu,w kilka dni po wybuchu wojny matka z nami dwii 
ma rozpoczęła tułaczkę szlakiem na itumunię taż za armią.
Bo bitwie pod kutnem i rozrodzeniu armii ojciec wrócił do Lipna ale musiał 
uciekać gdyż za działalność w Związku Zachodnim oraz udział w oczyszczani! 
okolicy z band niemieckich został skazany na śmierć.Dzięki uczniom i przyj; 

fiołom zdołał uciec do warszawy i stamtąd do Mszczonowa gdzie przebywał 
do końca wojny, prowadząc tajne nauczanie oraz działalność w Ruchu Oporu. 
Najpierw w Warszawie w ZvVZ a potym w kszczonowie już w AK.
My,my z matką znalazły się aż nad granicą sowiecką koło Zdołbunowa.
W dniu 17 września 1939 roku byłyśmy świadkami wkroczenia wojsk radzieckie’ 
na nasze tereny, aresztowania osadników wojskowych istrzelaniny wokół bu- 
dxnku komenantury policji,która nie chciała się poddać i którzy podobno zg. 
nęli a budynek spalono.Ponieważ uciekaliśmy ze znajomymi Zarębskimi ich 
autobusem szybko roznoczęlismy drogę powrotną przez *-iUck,Kówne, aż do 3rz 
ścia nad Bugiem.W grudniu 1939 roku za namową siostry młodszej probowałys; 
my przejść granicę pod Terespolem ale opłacony przewodnik uciekł a nas Bia 
łorusini oddali w ręce komendantury gpanicznej radzieckiej. Trzymali nas n 
początku w kurniku wraz z innymi schwatanymi na granicy a potym w twierdzy 

O rzesk;ieJ>skąd na usilne prośby mojej Matki i tłumaczenia,że chcemy połą
czyć się e ojcem wypuszczając nas po dwu miesiącach oznajmili,że będzie na 
"bieżeiiCÓw " zabierać do Generalnego Gubernatostwa komisja niemiecko-radzi 
ka i że trzeba się już rfcjjKSfctrawaK rejestrować. Zrobiłyśmy tak i w maju 
1940 roku po przejęciu przez upokarzający godność człowieka obóz przej^cio 
wy tuż po przekroczeniu granicy pozwolono nam wyjechać.we wskazanym nrzez 
bas•kierunku.Obsługujący ten obóz jeucy wojenni -Żydzi z Lipna uprzedzili 
nas,że ojciec jest poszukiwany i skazany na karę śmierci i żeby nie rejes 
rować siv- do .Lipna ,bo nas wywiozą albo do obozu a w najlepszym razie na 
roboty...' warszawie od spotkanych' znajomych dowiedziałyśmy się w wielkiej 
tajemnicy gdzie jest ojciec i połączyłyśmy się z nim.
W koiicu maja 1940 roku zmuszona byłam nielegalnie pojechać do Linna w snra 
wach rodzinnych i wtedy zetkn łam si? ze znanym nam od kilku lat ob.oadow 
kim,który zaproponował mi pracę łączniczki i kolnortefcfci oism i biuletynów 
oraz instrukcji..Oczywiście wyraziłam zgodę i zostałam zaprzysięż j
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członek Polskiej Organice ,;.i Zbrojnej a od m-ca grudnia 1942 roku w 
armii Krajowej.Pobierając n n s v oraz inne materiały od Zygmunta i''r >.ckiev ; 
cza z którym wraz z jego i moją siostrą funkcje te pełniliśmy na tere
nie Mszczonowa - przewoziłam do Linna do p.Kellerowej aa ul. fłockej,a 
bo aresztowaniu komendanta Józefa Sadowskiego w maju 1943 r. zgodnie z 
udzieloną uprzednio instrukcją - panu otanisławowi Wiśniewskiemu.
Na jesieni 1944 roku kontakty uległy zerwaniu z uwagi na to,że no Bowst: 
niu Warszawskim w Mszczonowie i pobliskich Radziejowicach ulokowało sięo
Gestaooi żandarmeria i przy wzmożonej kontroli z ich strony całego tere: 
nawet normalne codzienne poruszanie się było bardzo utrudnione a tym bar̂  
dziej,że w mieszkaniu naszym przechowywaliśmy dwu oficerów z powstania 
w Warszawie tj./wg.ich oświadczeń i Dosiadanych dokumentów/ kaoitana 
Zabokrzyckiego oraz porucznika ilókowskiego jak również dwie rodziny 
warszawiaków z obozu pruszkowskiego. I.admieniam,że w czasie okupacji 
ojciec mój za działalność antyniemiacką był aresztowany i siedział w wiv 
zieniu mokotowskim a później dzidki działalności finansowej mojej matki 
przeniesiony do grodziska mazowieckiego i po8 m-cach zwolniony.
Po zakończeniu wojny wróciliśmy do śipna z tym,że maturę zdawałam w i-dce 
Małachowskiego w Płocku gdyż w Linnie nie było kierunku humanistycznego 
Pobyt w więzieniu sowieckim spowodował u mnie wysięki w opłucnej, chobę 
nerek i pęcherza na ci cierpię do dziś i co orzycz.yniło się do przerwy w 
kontynuowaniu nauki.Fo powrocie do zdrowia zapisałam się na Wydział 
Prawno-ekonomiczny uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ir w 1953 r 
uzyskałam dyplom magistra.Po ukończeniu studiów otrzymałam pracę w Naro
dowym Sanku Polski w kipnie początkowo na stanowisku skarbnika,a potym 
starszego inspektora ekonomicznego a w l±xjt»»»g listopadzie 1975 r. sta
nowisko soecljalisty starszego d/s rozliczeń w Wojewódzkim Związku Kółe 
Rolniczych w Lipnie,a od kwietnia 1977 roku stanowisko kierownika dzia jfłu ekonomicznego i administracji w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kikole 
łl latach 19 5 8 / 5 9 nasze mieszkanie zaczęli nachoflzić funkcjonariusze Urz, 
du bezpieczeństwa celem zabrania nam jednego nokoju mimo,iż siostra mojs: , 
z mężem i dzieckiem mieszkała razem z nami,gdyż oboje prawnicy nie mogli 
otrzymać pracy w swoim zawodzie ,gdyż wiadomym było,że ojciec nasz jest 
zagorzałym orzeciwnikiwm sowietów czego absolutnie nie ukrywał.
Wówczas vice burmistrz a nasz dobry znajomy wymyślił pretekst wyłącze
nia jednego pokoju dla mnie na czas przygotowywania pracy doktoranckiej 
To poskutkowało,ale obecnie p o  .mierci rodziców właścicielka chce mnie v/
wyeksmitować z mieszkania w którym mieszkałam z rodzicami od 1945 roku

\i zrujnowany budynek został nrzez nas wyremontowany /£«jfmmieszkanie_/ a v; 
1973 roku bez naszej wiedzy sprzedany kxx pracownikowi KPPZPR. Obecne 
frpm całą masę procesów,kosztów i zmartieun 
W 1902 roku przeszłam na emeryturę i p o  śmierci rodziców, sios tr.y i szwa
gra zostałam sama z siostrze,cem i jego żoną,którzy zamieszkaliby ze mn“5



mną, gdyby talko nastąpiło sorawiedliwe zakończenie moich snraw 
mieszkaniowych, rdyż stan mero zdrowia wy na ra stałej opieki, 
nadmieniam, iż byłam członkiem nartii PZPrt od 1973 r do nrzeji-cia 
na emerytury.
î oje odznaczenia :

1 . Medal ..'ojska - d o  raz 1 ,2 ,i 3«
Legitymacja nr. 37756 wydana orzez- Ministerstwo Obrony Narodowej 
w Londynie.

2. Krzyż Armii Krajowej -
Legitymacja nr.35898 z Londynu.

Żadnych odznaczę, w okresie Polski Ludowej nie otrzymałam.

zam.Osiedle im.m.G.Skłodowskiej 
nr. 1 3 

87-600 Lioni.

6



7



8



9



Wiśniewski Stanisław ur.11 wrzeńnia 1920 r. w Skępem, syn Stanisława i Anas 
zji , jest zweryfikowanym członkiem ZBoWiD i posiada legitymację kombatanta 
ITr.0013569, wydaną przez Zarząd Wojewódzki w Warszawie dnia 12 kwietnia 198 
roku.

Działał w Armii Krajowej od listopada 1942 roku do września 1944 r. 
jako łącznik placówki AK w Skępem, w Rejonie AK Skępe w Obwodzie AK Lipno. 
Kolportował prasę konspiracyjną i przenosił rozkazy i polecenia komendanta 
placówki jej żołnierzom. Dostarczał żywność okolicznym partyzantom. Brał 
udzia w akcji ubezpieczania łącznika z Warszawy, dostarczającego materiały 
wybuchowe <<3la potrzeb Obwodu. Komendantem placówki był Józef Walewski 
ps."Sfinks", komendantem Rejonu był Ludonir Karczewski,- ps."Młot".

'  ' ' ,  - /Warszawa. 12.06.1985. * __ //
ca KIEROWNIKA WYD7SAŁU

lA^ihK ji Ztf 258łiiD

(ctgr Antoni Soroka?/7
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