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Fragmenty ? Paml rjhi1ka J m n  Mazlnknwnh I npp 

dotyczące Artura Pillara

Str. 1.

" P a m i ę t n i k  

z więzieri i obozu koncentracyjnego w Stutthofie"

/• • */ " W czenrcu w dniach ort 3 - 7 19^3rt jpotkalfiri się 

z Arturem Pilląrem, studentem Folitechniki Gdańskiej, człowiekiem 

ze wszech miar światłym, w życiu prywatnym wzorem prawości* jakby 

drugim Romualdem Trauguttem. Zaproponował mi wstąpienie do Tajnej 

Organizacji Wojskowej "Oryf Pomorski"» Na drugi dzień oświadczyłem 

gotowość i złożyłem na jego ręce, na Krzyż przysięgę, /przyjmując 

pseudonim ”Lwów"/, Nie przedstawił się jako komendant powiatowy tej 

Organizacji* nic nie mówił poza tym, co było konieczne - dopiero 

pó'.niej przekonałem Się, że nim istotnie był» Otrzjrmałem od niego 

rozkaz przyjmowania do Organizacji ludzx cźystych, prawych, o ogólni
$ r

pozytywnej opinii, nie wielu# lecz jakościowo najlepszych.

Każdy przyjęty do Organizacji winien być odbiciem moim własnym* 

za Którego prawość mógłbym rzucić cały mój autorytet. Z kolei zapo
wiedział, żebym pracował w kierunku przyjęcia kogoś ze znajomością 

radiotechniki. Potem spotkałem się z nim chyba jeszcze 2 razy. 
Wywiązując się z otrzymanego rozkazu przyjąłem do Organizacji 

V" i zaprzysiągłem .Andrzeja Deskura, b.radiotelegrafistę okrętowego, 
z którym zapoznałem się pracując jako robotnik w tartaku f-my 

Miinchau'’ /.../

Str. 2,

/»»./ " Czas upływał szybko, aż tu we wrześniu czy październiku 19/j3 

następuje uderzenie! aresztowano Plllara oraz 3 innych, Poczuliśmy się 

zagrożeni. " /.../ ,ł Ja nic nie wiedziałem. Kto mógł wiedzieć?

Może Oórgki, może Pillar, może ci, którzy aparat sprokuro^aH• t.j. 

Smużyńscy i Murek? h /.../
/

Str. 3.

/.../ " Zostaliśmy bez przywódcy Flllara, wi^c były próby oparcia ty.ę
o jakąś liczniejszą organizację w naszym terenie "./»../ '
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/.../"W tym momeneie powtórnie na dłuższy czas zemdlałem. 

Oprzytomniawszy, jak byłem skuty zostałem zabrany do auta i w to

warzystwie 3 Gestapowców przewieziony autem do więzi.enia w  Staro

gardzie.Tam zostałem wrzucony na podłogę do pustej cali. ikrzwi ; 

za rnią się zamknęły. Zbity zbolały, pód wrażeniem niewesołej przy

szłości, siedziałem nam na podłodze vr cali i próbowałem rozmyślać. 

/..♦/ A ręce skute od tylu. godzin zmieniały się w  ;jakieś obrzmiałe 

kikuty. Niestety pozostało tylko czekać na przyjazd Gestapo# Przy

jechali około 2.1.00, wrzućiii mnie na samochód i powieźli do Gdańs

ka . VJ ciemności samochodu słyszę, ż ś są tu irównieź Kołodz i ó jcfcyk ; 

i Marysia Pogorzelska. Dalej, że jest Fela Mmańslmi Wńród Gesta

powców nie można się nawet do siebie odezwać* W toń sposób dojeż

dżamy do Gdańsko. Każą nam się uś^%łć w szśregu na dziedzińcu 

więziennym, jesł: nas chyba 50» ja skuty ruszać się nie mogę* Zaczy- 

na się pranie fin dziedzińcu, Gestapowcy u ż y m j ą  sobie na nas do 

sy^oś^i. Słychać głuche razy, kopniaki i jęki katowanych*-Ja nie 

bardzo obrysem, bo jestem małego wzrostu i razy mnie omija jąiPotem 

prOTja.dzą nas do gmachu, wreszcie rozkuwają mnie i wrzucają do wspól

ne j^eli, aa khórej chyba jest 18 więźniów* Wiem,że jestem na oku 

w takiej dużej zbiorowości. 7> nikim więc w rozmowę się nil wdaję 
i steram się jokinajprędzej znaleźć miejsce na położenie się*Prycze 

pięteow^ zajęte, znajduję miejsce na betonowej podłodze* Okno ot- 

warte, kibel śmierdzi, poza tym ludzie-sikają po podłodzei* woda ta 

płynie pcd nas* Chcę się obrócić, ręką —  chlap vr Wodę* Dó. tego 
w tę pierwszą noc chmary pluskiew nas obsiadły, które t n ^ ń a ś  za

wzięcie* Josh ł:o J?rezydiuia Poiicji i jego więzienie Mimo^ to poło

żyłam się na tej podłodze, zbieram myśli* by po chwili zatenąć snem 

dziecka, flano dostejeroy k.avjy i malutką pajdkę chleba, potem ńa fcbiad 

zupy brukwiowej, na wierzchu któtej pływają pluskwy, ale Wszystko 

smarzne i nik^ nie źośtewił odrobiny* Tak mijają 2 dni.Na ti?żeci 

dzień T^idor^nie na wskazanie Gestapo przenoszą mnie na celę datoot&ą',1
. StriO.

r , '
/.../" Około godz.lO,oo wzywają umie i prowadzą do dyżurki.

Tam sboi Gestapowiec. Pyta mnie o nazwisko, W tej chwili slcuwa ;an.te

ręce do tyłu, narzuca na opak kurtkę, a na wierzch czapkę. Wskutek

niedbałego nn-> zurrnia czapki lewdo co widzę, ale/widocznie jont to

celomo,.Tuż na d”>o-> ze zle^-ir.łn mi czvapka. fihnhnpiok padn l.ón.). i vrl o-

żył na głowę'.’/.. ./Prowadzi mn^ie ulicami Gdańsk*’/"Ootarł.nzy do Gna-

'■bu Gosteno”/*./Wchodzitny do podziemi,każą mi się ptzebrnć rr łachy
\

~ięzlon*\o"/.. ./dostaję spodnie i część drugą jakby kai-iize Ikę z ml:.--- 

wami ,ale to w^zys' ko niedopasowane jedno od drugiego r-id-.io ! otv>

T)’ zns*-T'zan ta około 10 cm gołą nu moin r.tete,"
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Str* 6*

/.../ " W momencie odzyskania przytomności Jestem na podłodze, 

a woda ze szlaucha na mnie leci oblewając mnie w całości. Czy znam 

Plllara - odpowiadam, że nie, śledztwo trwa nadal, biją 1 kopią 

straszliwie. rt /.../ y

Str. 8 1 9.

/.../ n Wprowadzają mnie do podziemi, zdaje ml się, że do celi nr 19. 
Wpuszcza mnie do środka* Obserwują reakcje zebranych tam więźniów# 

Wprowadza mnie mój SachverstBndigerf Frhr von RBhrer, na którego widok 

całość celi podrywa się, Aiteeter melduje całośó sali, z kolei d r w i  

celi zamykają się* Stanąłem wśród 18 więźniów, jak się później dowie

działem, samych członków Gryfa Pomorskiego* Nikt jednak nic nie mówił. 

Szukałem wzrokiem kogoś znajomego. Z radością spotykam Plllara 

1 Deskura. Nie dajemy po sobie poznaó, że się znamy* Jednego więźnia, 

starosty /Altester/ celi, najwidoczniej Niemca, mówiącego dobrze 

po polsku wszyscy się boją! zadaniem jego jest obserwacja każdego 

i donoszenie Gestapo, na co wskazuje okresowe wzywanie jego przez 

Gestapo, m.in. przez mego Sachverst3ndiger ROhrera* Wraca stamtąd 

z paczką papierosów, którymi nas biedaków, obficie okadza* śpimy na 

podłodze pod kocami, a że mnie, w krótkiej kamizelce jest dośó zimno, 

więc przykrywam się z głową* Wówczas mamy możnośó spotkania się 

z Deskurem, co daje mi wielką uciechę i podpory moralną, co dwaj bo

wiem / Flllar 1 Deskur / są niewątpliwie filarami opanowania* Stałości, 

godności i wysokiego moralnego poziomu* n /♦«./

Str. 11*

/.../ " W celi tymczasem panował nastrój jak przed śmiercią, nikt nie 

wiedział co go czeka. Więźniowie byli brani na przesłuchanie, ich pow

rót do celi, milczenie wobec szpiega * jedynie w modlitwie można było

i wypowiedzieć się i uprosić łaskę przetrwania u *?oga. To też cała cela 

pod przewodnictwem Plllara odmawiała różaniec# Serdeczna Matko, litanię 

do Matki loskiej - wszystko jak przed skonaniem najbliższej osoby."/**./

Str. 30.

/**./ " Pisałem dnia 13 października I9f5r* *

” /-/ Jan Maziakowskl

ul. Jana Styki 0/2 

71-138 Szczecin "
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