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A R C H I W U M  
Elżbiety Zawackiej

poz. 262)Pom. 
data wpływu: 15)9-77

Relacja uczestniczki Walk o niepodległość

I. Dane osobiste
Archutowska z domu Pfitzner,Maria xeresa urodź.1913r.w Toruniu. 
Wyszła za mąż w Toruniu w 1931r.relatorka prowadziła gospodarstwo, 
mąż wodniak na statku wiślanym,mieszka obecnie Toruń,ul.Fałata 66m15 
z córką Anną.

II. Działalność w okresie okupacji
W czasie wojny mieszkała w Toruniu ul.Prańciszkańska 12.Synek lat 5 
zginął w czasie wejścia Niemców do Torunia 1939r.Mąż pracował jako 
stróż nocny w firmie przewozów meblowych Siwicki.Z tymi meblami, 
bywało,jeździł do Warszawy.Był członkiem KPP? Relatorka również 
należała do partii komunistycznej (o czym mi na wstępie relacjonowania 
oznajmiła,pokazując legitymację ZBOWiD).Mąż jakoby stykał się w 
Warszawie z przywódcami komunistycznymi - relatorka wymienia Rusinka 
i jakieś inne nazwiska. 22.IX.1941r. mąż został tak silnie pobity, że umarł.
Relatorka podaje,że pracowała w Warsztatach Amunicyjnych w Łysomicach 
pod Toruniem,gdzie była zatrudniona przy produkowaniu zapalników czy 
innych części do moździerzy.W r.1943 została zaaresztowana pod zarzu
tem sabotażu i skazana na 6 tygodni ciężkich robót (niejasno tłumaczy, 

yiże jakaś jej współpracownica Dzięgielewska wzięła na siebie winę i ta 
została wysłana do obozu koncentracyjnego ?).
Po raz drugi została aresztowana,ponieważ z córką rozmawiała publicznie 
po polsku,co jakoby usłyszał burmistrz Jakob? Udało się wyjść z tej 
opresji przekupstwem? w wysokości 20 marek.Trzecie aresztowanie miało 

ą następujące tło: córka Anna zaniewidziała na skutek głodu.W Toruniu 
, nie było lekarza.Uzyskała skierowanie do lekarza do Bydgoszczy.Kiedy 
szła z córką na dworzec,spotkała oficera niemieckiego (okazało się,że 
był to lekarz),który zainteresował się zaropiałymi oczyma córki.Zabrał 
matkę z córką do Szpitala na Jęczmiennej i dokonał operacji (bolesnej), 
po czym córka odzyskała wzrok.Ale matka została oskarżona o odmowę 
pracy.Gestapo przyjechało po nią,zabrało na Gestapo (ul.Bydgoska) i tam 
ją bestialsko pobiło (pokazała dotychczasowe ślady na nogach).Po 6-ciu 
tygodniach pobytu w Gestapo uwolniono ją.Przebywała w szpitalu.

Poszła skierowanie do lżejszej pracy,bo była w ciężkim stanie zdrowii
- jako sprzątaczka do sztabu wojskowego,stacjonującego na dworcu 
Toruń Północ (to było Kierownictwo Zakładów Amunicyjnych w Łysomicach?, 
m.in.wybierała szlakę gorącą z pieców i tą szlaką podpaliła altanę, 
w której mieściła się kantyna Sztabu, w tej pracy doczekała się wejścia 
Armii Czerwonej.
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Relatorka ma ciężką wadę mowy,mówi bardzo niezrozumiale.Przy 
podawaniu nazwiska musiałam prosić ją o ich napisanie.
Relację spisała dnia 15.IX.77r.w mieszkaniu na Gagarina 136)26, 
dokąd zgłosiła się relatorka po otrzymaniu pocztą prośby o wypełnie nie kwestionariusza Komisji PTH

Elżbieta ^awacka
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Rei.26?)Pom.

A R C H I W U M  
Elżbiety Zawacklej

poz. 262)Pom. 
data wpływu: 15)9-77

Relacja uczestniczki Walk o niepodległość

I. Dane osobiste
Archutowska z domu Pfltzner,Maria xeresa urodź. I913r.w Toruniu. 
Wyszła za mąż w Toruniu w 1931r.r latorka prowadziła gospodarstwo, 
mąż wodniak na statku wiślanym,mieszka obecnie ?oruń,ul.Pałata 66m15 
z córką Anną.

I I .  Działalność w okresie okupacji
W czasie wojny mieszkała w Toruniu ul.Prańciszkariska 12.Synek lat 5 
zginął w czasie wejścia Niemców do Torunia 1959r.Mąź pracował jako 
stróż nocny w firmie przewozów meblowych Kulwlcki.Z tymi meblami, 
bywało,jeździł do Warszawy.Był członkiem K IP ?  Relatorka również 
należała do partii komunistycznej (o czym ml na wstępie relacjonowania 
oznajmiła,pokazując legitymację ZBOWiD).Mąż jakoby stykał się w 
Warszawie z przywódcami komunistycznymi - relatorka wymienia Rusinka
i jakieś inne nazwiska. 22.IX.1941r. mąż został tak silnie pobity, 
że umarł.
Relatorka podaje,że pracowała w Warsztatach Amunicyjnych w Łysomicach 
pod Toruniem,gdzie była zatrudniona przy produkowaniu zapalników czy 
innych części do moździerzy.W r.1943 została zaaresztowana pod zarzu
tem sabotażu i skazana na 6 tygodni ciężkich robót (niejasno tłumaczy, 
że jakaś jej współpracownica Dzięgielewska wzięła na siebie winę i ta 
została wysłana do obozu koncentracyjnego ?).
Po raz drugi została aresztowana,ponieważ z córką rozmawiała publicznie 
po r>olsku,co jakoby usłyszał, burmistrz Jakob? Udało się wyjść z tej 
opresji przekupstwem? w wysokości 20 marek*Trzecie aresztowanie miało 
następujące tło: córka Anna zaniewidziała na skutek głodu*W Toruniu 
nie było lekarza.Uzyskała skierowanie do lekarza do Bydgoszczy.Kiedy 
szła z córką na dworzec,spotkała oficera niemieckiego (okazało siętże 
był to lekarz),który zainteresował się zaropiałyml oczyma córki.Zabrał 
matkę z córką do Szpitala na Jęczmiennej i dokonał operacji (bolesnej), 
po czym córka odzyskała wzrok.Ale matka została oskarżona o odmowę 
praey.Gestapo przyjechało po nią,zabrało na Gestapo (ul.Bydgoska) i tara 
ją bestialsko pobiło (pokazała dotychczasowe ślady na nogach).Po 6-ciu 
tygodniach pobytu w Gestapo uwolniono ją.Przebywała w szpitalu.

Poszła sklerowan*fc do lżejszej pracy,bo była w ciężkim stanie zdrowia
- jako sprzątaczka do sztabu wojskowego,stacjonującego na dworcu 
Toruń Północ (to było Kierownictwo Zakładów Amunicyjnych w Łysomicach?) 
m.in.wybierała szlakę gorącą z pieców i tą szlaką podpaliła altanę, 
w której mieściła się kantyna Sztabu. V/ tej pracy doczekała się wejścia 
Armii Czerwonej.
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Relatorka ma ciężką wadę mowy^mówi bardzo niezrozumiale.Przy 
podawaniu nazwiska musiałam prosić ją o ich napisanie.
Relację spisała dnia 15.IX.77r.w raieszkaniu na Gagarina 136^26, 
dokąd zgłosiła się relatorka po otrzymaniu pocztą prośby o wypełnie
nie kwestionariusza Komisji PTH

Elżbieta ^awacka
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