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A R C H I W U M -  ĄPrawa autorskie red*kieleckiej zastrzeżone. Elżbieta ZęwackieJ
115/Pom

Maria .i/lizner owaka poz... /?7Jur.7.11*1896 r. datawpfywu-
w Gąsiorkach pow*Tczew.

Przed wojną mieszkałam w Starogardzie, wraz z mmją zamężną siostrą 
I,lar tą Pałkowską i jej dziećmi, nie pracowałam nigdzie, rodzina nasza 
była zamożna - pomagałam w gospodarstwie domowym, (idy wojna wybuchła 
i siostrzeniec mój i brat zostali aresztowani, potem wysiedlona ich 
do tzw. G. G. Rodzina była liczna, miałam 4 braci i 1 siostrę.
Podczas okupacji spotykałam prof. Alfonsa Lwiczo-ea /pseudonim Jeremi, 
albo Czarny-/ wiedząc, że jest on w konspiracji. Do organizacji tajnej 
wciągnął mnie Jan Piłat, był on komendantem Gryfu Pomorskiego /zginął 
potem w Stutthofie/, syn jego też był w konspiracji/. Było to chyba 
wiosną, albo latem 1942 r. - Jan Pilar wprowadzony do naszego domu 
przez prof. Kwiczora - naszego znaj omego,-zaproponował mi, bym została 
łączniczką Gryfu. Zgodziłam się, byłam nie zamężna, wydawało mi się, 
że mało ryzykuję,
W tym czasie 'źkrywał się u nas partyzant pseud.Marceli. Był to student 
madycyny, poznaliśmy go u znajomego księdza. Marceli pracował poprze
dnio w porcie w Gdyni, ale tam już gestapo pytało się o niego / był 
w ruchu oporu/ uciekł więc, zmieniał miejsce zamieszkania i wreszcie 
sprowadził się do nas, do Starogardu /ul.Sikorskiego 7./ Marceli nie
wiele przebywał w domu, przychodził i znów znikał, miał kontakt z 
bunkrami, z lasem, nosił tam leki. Te leki otrzymywał przede wszystkim 
ode mnie i na tym polegała głównie moja działalność w ruchu oporu.
Mój brat i siostrzenica byli magistrami farmacji, poza tym mieliśmy 
kontakt z Polakami zatrudnionymi w aptekach: dr Elisszewski pracował 
w aptece /zmarł po wojnie/, a w drugiej aptecc - Siewerta - pracował 
mgr Wiśniewski /żyje, jest członkiem ZBOWiDU/, ani kradli leki, dawali 
je nam za darmo i oczywiście pokryjomu. W ten spocób zdobyte lekarstwa 
dawałam Marcelemu, który z kolei zanosił je do lasu. Ja bezpośrednio 
nie miałam kontaktu z lasem - kontaktowałam się natomiast z Pilarem, 
który był moim szefem i powiedział mi, że do mnie przychodzić będą 
łącznicy po wiadomości, pytąd, co się dzieje, co nadaje radio.Pamiętam 
że przychodziła do mnie kobieta w czarnym kostiumie, pytała: "czy 
pani chce kupić kapustytł. Ja z kolei chodziłam po nowiny na ul. •§■ 
Grunwaldzką do Schulza /zmarł po wojnie/, tam też słuchałam radia. 
Chodziłam też po wiadomości do drugiegi domu, nie pamiętam nazwiska 
tych ludzi, pamiętam tylko, że mieli II grupę, ale ich rehabilitowano. 
Wiadomości wszelkie przekazywałam potem Pilarowi, lub Kwiczorowi*
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Leków miałam ‘bardzo dużo,Marceli zabierał je przeważnie co drugi ty
dzień do lasu - miałam tak dużo tych leków, że gdy mnie aresztowano - 
znaleziono w bunkrze duży karton od margaryny pełen leków, zastrzyków, 
ampułek, opatrunków, bandaży - to wszystko było potem na gestapo 
poznałam swój karton, iymi lakami leczył Marceli ludzi z lasu. Oprócz 
zdobywania leków, starałam się udzielać też innej pomocy - od niej#^? 
l^apków /mieli II grupę/ w Czersku zdobywałam mięso, mieli oni sklep 
rzeźnicki, jeździłam tam do nich po tłuste mięso. Wysyłałam też paczki 
do obozów, m.inn. co 2 tygodnie otrzymywali ode mnie paczkę dwaj braJŁ 
cia: Czyrka w Oflagu, posyłałam też ks.Dambek i pułk.polskiemu łsorn— 
stedt - ci dwaj ostatni podziękowali mi za te paczki po wojnie. Pułk. 
Bornstedt polecił mi zresztą tych braci Uzyrków, ho oni nie mieli 
nikogo bliskiego. Bzeżnicy Łapkowie byli znani z ofiarności - Gertruda 
Łapkowa wysyłała do dzień 1 paczkę do oflagu.

30Aresztowana zostałam 12 sierpnia 1943 roku o godz.l w nocy, wraz - 
z moją siostrzenicą. W jaki sposób do tego doszło ?
Gestapowcy nakryli bunkier, z którym kontaktował się Marceli - jak 
to się stało, nie wiem.ani kto wydał. Skoro trafili na Marcelego - 
aresztowali go - trafili tym samym i na nasz dom i przyszli po nas. 
Siostry wówczas nie było w domu, bo wyjechała, szwagier zaś ukrywał 
się, wzięli więc i mnie i moją siostrzenicę Agnieszkę ob.Szarafin - 
miała wówczas ok.30 lat i spodziewała się dziecka, córka jej Beata 
/obecnie Połońska/ urodziła się w Fotulicach.
Po aresztowaniu 1 dzień siedziałam w Starogardzie, potem przewieźli 
mnie do Gdańska na Neu Garten - byłam tam 2 miesiące. Podczas przesłu
chań, które trwały 5. dni, gestapowcy strasznie znęcali się nade mną, 
bili mnie tak, że do dziś dnia mam b.głęboką bliznę i oczywiście 
niezbyt tęgie zdrowie. Gestapowcy pytali mnie: czy należałgcm do orga
nizacji, kto w niej był, pytali o ks../ryczę / w czasie wojny ks..?ryczy 
w ogóle nie widywałam/' - mówiłam na wszystko: nie i nie, nie wiem, - 
nikogo nie zdradziłam, ..a 2-ci dzień 10. IX. /bicia leżałam już na 
ziemi, był/ to piątek - jak pamiętam, byłam b.słaba. Dowiedziałam się 
później, że Pilara aresztowali trochę szybciej niż mnie, ICwiczor na
tomiast zdołał zbiec do lasu. Bił mnie i znęcał się gestapowiec o 
nazwisku Jabs. Potem wywieźli mnie do Stutthofu - było to 13 paździer
nika 43 r,
W Stutthofie byłam w "Schttlkftche” - tam dostała się też Puzdrowska i 
Agn.Przybielska. wiedziałam - było to pod koniec wojny - że obydwie 
kontaktują się z jakimś mężczyzną i zbierają wiadomości o Niemcach, 
szpiegowały garaże, stwierdziły, że jest tam amunicja.
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Pomagałam im w tym, gdy szły na spotkania z tym mężczyzną, do ce
gielni - tym mężczyzną był Szczęsny, one donisiły mu z lagru wia
domości, czihłgając się mirami kanalizacyjnymi, przez druty. Organi
zowały to zwykle tak, że jedha czołgała się przodem, niejako w cha
rakterze zwi%u, druga w pewnej odległości za nią już z wiadomościami 
- z grypsami. Agnieszka Przybielska była Niemką z pochodzenia - 
Wiedenką, ale czuła się Polką - dziś, jak słyszałam nie żyje już, 
umarała w USA.
W Stutthofie,-jak pamiętam, szukałyśmy w ścianach, stukając w nie, 
miałyśmy sprawdzić czy niemcy czegoś nie zamurowali /chodziło o amu
nicję/. Cała moja rodzina ucierpiała na skutek wojny w firmie 
Boskamph /obecnie Polfa/ pracował mój brat Bronisław Weiznerowski 
i siostrzeniec Paweł Pałkowski - obaj byli magistrami farmacji, 
zaraz na początku zostali aresztowani przez Niemców. Uratował ich 
właściciel tej firmy - Niemiec, twierdząc, że są mu niezbędnie 
potrzebni jako fachowcy. Wkrótce jednak musieli i tak odejść z tej 
formy jako Polacy i schronić się w tzw.G.G. Właściciel firmy 
Boskamph nie był hakatystą, pod koniec wojny, gdy Niemcy przegrali, 
wywiózł swoją rodzinę do Reichu, a sam otruł się arszeniiciem. Ja 
miałam tzw. IV grupę, takich Polaków jak ja z tzw. IV gruoą było 
w pow.starogardzkim tylko 7-miu. Była to najgorsza grupa, byliśmy 
taktowani podobnie jak zakładnicy, gdyby cos się stało, wzięliby 
nas zaraz do więzienia.

Gdy aresztowało ranie g^apo, oprócz Marcelego nikt więcej nie 
wpadł - nie była to więc jakaś większa wsypa. Do dziś dnia nazwiska 
Iiarcelego nie znam.

Obecnie mieszkam wraz z córką mojej siostrzenicy Baatą i 
siostrzenicą Pałkowską - córką mojej siostrzenicy w Sopocie, mam 
renrę, ponieważ praco?/ałam 5 lat w Związku Więźniów Politycznych - 
jestem schorowana, dokucza mi astma i tarczyca.

Za zgodnośćS
Maria Weiznerowska

Za zgodność: 
19.10.67 r.
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