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Relacja p. Ludwiki Stencel

o zmarłej siostrze
. . . .  ...... ■ • \-

4- 4  Anna z Budników P ł a c z e k

Urodzona t 2.07.1913 roku w Sadkach powiat Wyrzysk

Rodzice * Andrzej i Katarzyna Kraska

W okresie przedwojennym mieszkała w m. Zimne wody - pow. Byd

goszcz.

Mąż — Wojciech Płaczek - rolnik — właściciel gospodarstwa rol

nego.

Wykształcenie — średnie — Gimnazjum i liceum im. Sacrecoeur

w Poznaniu, ul. Ogrodowa 12.

Okres 1939 - 194$.

Pod koniec roku 1941 mieszkanie mej siostry w Bydgoszczy,ul. 

Jezuicka 17 wytypowane zostało jako punkt przelotowy dla łączni

ków ZWZ, szczególnie dla H. Oryemachera "Marta” , "Michał” • Od te

go czasu mieszkanie to było miejscem kontaktowym.

W llpcu 1942 roku, gdy zaistniało niebezpieczeństwo dla płk*

J. Pałubickiego w FaTborzu, to sprowadziłam go stamtąd właśnie de 

mieszkania mej siostry pod wskazany wyżej adres, gdyż nie miał 

jeszcze na termie Bydgoszczy Innej meliny, w tym samym czasie 

sprowadziłam tam od Bartlów Józefa Grassa "Stanisław", który przy

był z Włocławka, a u Bartlów ( mieszkanie przy ul .Pomorskiej 38 ) 

nie mógł się dłużej zatrzymaó, gdyż mieszkanie to było mocno eks

ponowane. Tak więc w tym samym czasie w mieszkaniu mej siostry 

znaleźli się płk. Janusz Pałubicki i kpt. Józef Grass.

Mąż mej siostry pracował wtedy w Ślesinie, w majątku rolnym, 

prawdopodobnie jako pisarz. Ponieważ siostra często przebywała w 

Ślesinie u męża, klucze do mieszkania bydgoskiego wręczyła Gryc- 

macierowi, aby mógł z niego korzystać w każdej chwili. Pamięta®, 

źe kiedyś Gryemacher zostawił tara na krótko walizkę z jakimiś do

kumentami i nie wiem , 00 się z tym stało.

Wa początku 1943 roku gestapo przeprowadzało intensywne paszt: 

kiwania Pałubickiego i Gryemacher a. Siostra moja była wtedy u męża 

w Ślesinie, kiedy przyjechało gestapo i aresztowało ich oboje. Było 

to z początkiem maja 1943 roku. Przeprowadzono szczegółową rewizję. 

Siostrę moją i szwagra strasznie zbito w obecności ich małego synka. 

Siedzisli naprzód w Bydgoszczy. Szwagier przebywał w jednej celi z 

Leonem Tojzą. Był to również żołnierz konspiracji. U niego w miesz

kaniu w Bydgoszczy przy ul. Dolin a była melina płk.Chylińskieg© "Piot 

Siostra moja po pewnym czasie, po około 3~miesifeęczgrpn poby-
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ci© w więzieniu, w lipeu 1943 roku została skierowana do obozu kon

centracyjnego w Stmtthoffie, Nieco później przywieziono tam szwag

ra, Był /bardzo wyciolczony śledztwem, zbity i  zmaltretowany do te

go stopnia, że chwilami tracił pamięó i  nie wiedział jak się nazywa, 

W Stuthoffie z miejsca skontaktowałam się z siostrą. Po około 4-5 

miesiącach siostra została zawezwała do TTeubau ( Aministraćja SS-ma- 

nów w obozie ) ,  gdzie jej oznajmiono, że jest zwolniona. Doszliśmy 

do tego, że zwolniona został na »wabika% gdyż później dowiedzio- 

lliSmy się, źe ich dera był pod stałą  obserwacją. Szwagier pozostał 

w obozie do końca, kilkakrotnie przenoszony z obozu do obozu, os

tatnio do Wetzwailerelsass ( nad £anem ) ,  gdzie został przez Alian

tów uwolniony.

Siostra po powrocie do domu otrzym ała nakaz pracy go niemiec 

kiego gospodarza w Ślesinie i tam chodziła do pracy do końca wojny. 

Szwagier, po ciężkich chorobach po przeżyciach obozowych^ 

powrócił do kraju w początkach 1946 roku. Zmarł w roku 1956,

Siostra zmarła 28 grudnia 1962 roku. Pochowana w Bydgoszczy 

na cmentarzu W owo farnym przy ul .Artyleryjskie j*

nadmieniam, że siostra moja, gdy została aresztowana wraz 

z mężem, pozostawiła dwoje małych dzieci, w wieku 2,5 roku i 8 mie

sięcy. w tym samym czasie j a z  mężem byłam w obozie, Dzieci pozos

tały bez żadnych środków do życia. Zaopiekowała się nimi moja mat

ka, baz żadnej pomocy ze strony otoczenia.

Bydgoszcz, dnia 18 .04 . 1978. (lł (-

/  Ludwika StencOł /

85-664 Bydgoszcz
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Płaczek Anna

Bydgoszcz / 
AK

- mieszkała przy ul. Jezuickiej 14 lub 17.
Ludwika Stencel z Włocławka bywała u niej po materia
ły. Bywał u niej H. Grłltzmacher - możliwe, że 
w jej mieszkaniu była jego bydgoska melina.

Zob. tom 23 - Stutthof, nr.104, L. Stencel 

K . Woj .

13



0

14



a

15




