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Grefkowicz Maria, nazwisko panieńskie Pracka, J|liH»>i— | if 
1 marca 1914 r. w Malanowie, gra. Tłuchowo, woj Włocławskie.
Imiona rodziców: Teofil, Bronisława z d. Adamczyk.
Wykształcenie: szkoła podstawowa. Przy mężu Mąż emeryt.
Miejsce zamieszkania Chudzewa, 87-606 Chalin, woj Włocławskie.

Po złożeniu przezemnie przysięgi w październiku 1940 r. 
i powierzeniu mi funkcji komendanta placówki Z.W.Z. na gra.
Chalin często przychodzili do nas łącznicy, oraz inni człon
kowie podziemia. Po zlikwidowaniu kwatery w Cypriance k. Wło-

\Jrcławka, szef Sztabu Okręgu i-sae# pułk. Chyliński i szef łącz
ności Okręgu Olszewski przybyli do naszego domu i przebywali 
przez kilka dni do chwili zorganizowania dla nich kwater. 
Pułkownik Chyliński, gdy niał wyjeżdżać, przeważnie wieczo
rem przychodził -o nas, a rano odprowadzałem go na umówi one-~-.ie£- 
miejsce, skąd furmanką odjeżdżał dalej. Po zorganizoltfaniu trasy£ 
przerzutów do G.G. nocowali nieraz członkowie konspiracji, któ
rych trzeba łyło przesyłać dalej. Od żony przysięgi nie odbierał 
łem, wiedziała jednak, że pracuję konspiracyjnie.
Nieraz wykorzystywałem żonę do przekazywania dlavfalszewskig
go korespondencji, który kwatferował w Ruszkowie u mego cio- 

'Z tecznego brflta,^Górzyńskiego Konstantego. Obecność żony u
Górzyńskich nie budziła -podejrzeń ze względu na bliskie pokre
wieństwo.

Po moim aresztowaniu w dniu 5 maja 1943 r. żona poszła 
na posterunek żandarmerii pytać się o mnie. Żandarmi pytali 
żone o Olszewskiego, pokazując jego fotografię. Oczywiście 
zaprzeczyła, że go nie zna. Zawiadomiła również Olszewskiego 
o moim aresztowaniu.

SunĄL Grefkowicz Zygmunt, Chudzewa, 87-606 Chalin, woj. Włocławek. 
Chudzewa, dnia 27 grudnia 1978 r.
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