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Relacja o prac*:, konspiracyjnej zmarłej w oboziSL J 
K koncentracyjny to Stanisławie Pyszorze* z T o r u i .....—

Nazwisko i imię zmarłej: Stanisława Pyszora z domu Żur^fśftflF*—

Urodzona: 2:1.X . 1899 r . Wymokłe, pow.Brodnica n/flr.

Zmarła: 2 4 .V I .1944 r . w Ravensbruck - Kobiecy Obóz Koncentracyjny
w wyniku wyczerpania, ciągłego niepokoju o nM etnie dzieci, 

wyksatałcenie : podstawowe, bez zawodu , mąż zmarłej Jan Pyszora 
z zawodu m.piekarniczy, aresztowany razem z żoną 6.111*1940 r* 
w Toruniu,po wyzwoleniu z obozu koncentracyjnego Oranienburg,wraca 
dO dzieci, podejmuje pracę w zawodzie, umiexa w 1949/5.0 r*

adres zamieszkania w chwili aresztowania: Toruń,ul.Wiązowa 5 .

Zmarła poza wychowanien dzieci /miała 3 córki i  syna / , prowadzeniem

domu udzielała się w pracy charytatywnej*

W okresie okupacji: do chwili aresztowania to jest 6 . I I I . 1940 r* 

prowadziła sklep piekamiyczy swego męża,zajmowała się rodziną;

Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Torunia, słuchała radia 

w swoim mieszkaniu i przekazywała komunikaty,otrzymywałam od Niej 

tajne gazetki,które po przeczytaniu kolportowałam dalej*

Bywałam u niej w mieszkaniu bardzo często,bowiem rodzice moia/i j a /  

mieszkali w tym samym domu ,którego Pyszorowie byli właścicielami.

Ze spotkań w jej mieszkaniu dowiedziała® się,że zmarła jest 

w kontakcie z"Batalionem Śmierci". Gdy wyłoniła się sprawa ratowania 

oficera polskiego uwięzionego w toruńskim więzieniu,skazanego praaz 

sąd wojskowy na śmierć ,którą to sprawę jej referowałam, razem 

z swoją znajomą Elżbietą Góralską /również więźniarką obozu konct 

Eavensbruck - zmarła w Toruniu 1960/62 dokładnej datA nie pamiętam/ 

w/w*, doprowadziły do spotkania z członkami "Batalionu Śmierci" 

B,Czyżniewskim,Wiśniewskim i Holcem właśnie w mieszkaniu St.Pyszo- 

rowej,aby omówić sprawę i przygotować akcję uprowadzenia z więzienia 

skazanego oficera,a w razie trudności,liHjuanra odbicia porucznika 

Rydlewskiego -('on był właśnie skazanym^- w czasie transportu do 

Bydgoszczyr. Przedstawiony płan~Czyżniewski i towarzysze mielis 

przedstawić w sztabie tajnej organizacji,by przygotować akcję?* •

Do ponownego spotkania w tej sprawie doszło w mieszkaniu 

Pyszorów za dwa dni,kiedy to na prośbę rodziny oskarżonego — odstą

piono od akcji.

Sprawa to zrelacjonowana była w sztabie Organizacji,w wyniku

zdrady przez jfrmforaiił konfidenta/członka sztabu/ była przyczyną 
aresztowania małżonków Pyszorów w dniu 6 .111 .1940  rv,w dniu 7 . I I I .4 0

aresztowano niżej podpisaną,a 9 I I I .1 9 4 0 r . Elżbietę Góralską.

Aresztowania poprzedzone były rewizją mieszkań,następnie męczonc

przesłuchami,maltretowaniem w czasie przesłuchów,osadzeniem w forcie

V III , w Toruniu,skąd 6 '*VII,l940r. transportem wywiezione zostałyśmy

do obozu koncentracyjnego w Ravensbrucfe.
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Po odstąpieniu od planu odbicia porucznika Rydlewskiego, w dalszym 
ciąg* w mieszkaniu Eyszorów słuchałyśmy radia,od nich odbierało się 
tajne gazetki i przynosiło z innych źródeł";

Również «vnłmn:innił» Sti, Pyszorowa przechowywała,wykradzione 
przezemnie z biura meldunkowego dokumenty jaki blankiety "Aussweisów 
przepustek na przekroczenie granicy,pieczątkę niemieckiego biura 
meldunkowego, ewidencję zagrożonych Polaków, by ich uprzedzić
o niebezpieczeństwie i dostarczyć potrzebne dokumenty na przekrocz©* 
nie granicy*. Część dokumentów zabezpieczałam u StiPyszorowej, część 
u rodziny Kladzińskich,ra przy ul.Konopnickiej*.

W czasie rewizji tych dowodów oskarżenia nie wykryto,a Mgkarrżre 
K±sxprzyczyną aresztowania stała się sprawa porucznika Rydlewskiego^

jSmxxXx Stanisława Pyszorowa po przybyciu do obozu koncentra
cyjne go, pracowała na ”&ussen"razem ze mną,osłabiona pracą fizyczną, 
tęsknotą za dziećmi nieletnimi,którymi opiekowała się moja rodzina, 
sąsiedzi i  rodzina matkir.

rynek*. Mimo pomocy koleżeńskiej, dożywiania , zasilania lekami zorga
nizowanymi od transportów i reviru — zmarła na bloku chorych 
w dniu 2 4 ,YT. 1944 rokut Zwłoki jej wywieziono do krematorium.

Nie doczekała wolności i której marzyła,nie zobaczyła 
dzieci do których tęsknica?. Nr obozowy zmarłej 4028.

Powyższą relację opisałam jako bezpośredni świadek apragyy 
uczestniczący w akcji konspiracyjnej, a następnie dzieliłam losy 
aresztowania,pobytu w forcie V III  w Toruniu, przykrych przesłuchów 
w Gestapo oraz pobytu w kobiecym obozie koncentracyjnym w Ravens— 
bruck# do momentu wywiezienia przez Szwedzki Czerwony Krzyż 

w końcu kwietnia 1945 r . do Szwecji-.

Toruń, dnia 3,11'* 1975>

Osłabiona przeszła do pracy na bloku do grupy "stryke—

wanaa ituezynsKa 

zam. Toruń,ul.Mickiewicza 92 uf*2 
b.Więźniarka obozu, w Ravensbruck

Nr 403&.
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Pyazore Stani stawu s d* Żurawska -  19 H *1)

Ur* 21 października 1899 r* we wsi Wymókłe pow. Brodnica* Żo

na toruńskiego piekarza Jana Pyszory, wychowywała czworo nielet

nich dzieci* V czasie okupacji, intensywnie czynna w pomocy spo

łecznej, dostarczała chleb do obozu jeńców polskich na Podgórzi* 

Kolportowała komunikaty radiowe i  tajne gazetki, w kontakcie z 

"Batalionami Śmierci za Wolność", Przechowywała wykradane przez 

W* Kuczyńską z biura meldunkowego “lewe* dokumenty* Zaaresztowa

na wraz s mężem za udział w przygotowaniu ucieczki oficera por* 

Bydlewskiego z więzienia, osadzona w Forcie VIII, przewieziona 

do Rav«nsbrttck 6 V H  1940 r* numer obozowy 4028* Zmarła w obozie 

24 VI 1944 r* z wycieńczenia i tęsknoty za dziećmi, dowiedziaw

szy się e śmierci jednego z nich*
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