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Relacja uczestniczki walk o nie podległość

Małgorzata Bzienisz ur, 27,XI,1909 r, w Parszkowie p,Morski

z ojca Józefa i Rozalii z domu Kalff, Ojeiec technik kolejowy

w Szczecinie, wydalmy z pracy za posługiwanie się Językiem poi-
sktm w czasie zajęcia , W 1912 r, kupuje gospodarstwo rolne w Oy 
lont i, gdzie obecnie mieszkam, Jeszcze przed wybuchem I wojny

światowej zaprzyjaźnił się z red, Wiktorem Kulerskim 1 Antonim 
Abrahamem, P# zakończonej wojnie pracuje z Antonim Abrahamem, 
J>/»u dopomógł, finansowo na wyjazd do Wersaluf gdzie przemówił 
po kaszubsku, /F okolicy Gdańska mieszkają Kaszubit którzy za
liczają się do Polaków. i?# 1939 r, należałam do L,0,P,P,i ukoń
czyłam kurs P,C,K, na wypadek wojny nieść pomoc w szpitalach,

'J W 1939 r, mój brat ks,Leon Dzienisz aresztowany w Toruniu, Od 
dnia 20, X , 1939 r. przechodzi następujące obozyi Port 7 Toruń, 
Sztuthof, Sachsenhausen-Oranieburg i Dachau 3 K, W 194*r,16,IX, 
ginie w komorze gazowejr- Pod koniec listopada 1942rę razem 
z bratem Florianem wstępujemy do A,K, Nasze zadanie było udzie- 

. lać schronienia i nieść pomoc tym Polakom, których Niemcy mieli 
aresztować, Afa c«2 nadawało się nasze zabudowanie,W okupacji 
mój brat Florian pracował w porcie i zawarł znajomość z ofiae - 
rem szwedzkim, Jemu przedstawił położenie tych Polaków^których 
Niemcy poszukują. Ten sam oficer przedstawił jeszcze oficerów 
z drugich statków szwedzkich, W ten sposób posnnł brat oficerów 
ze statków Jupiter, Alan i Acherstorm, W taki sposób można było 
przerzucać ludzi Jak małżeństwo Gierszewskich, Leona Szczypt ora, 
2-ch spadochroniarzy angielskichf 6 niewolników rosyjskich, 
Jeszcze więcej osób, ale nazwisk nie pamiętam, Te statki żabie-

rv \ J rały też pocztę. Bo Borów Tucholskich przerzucono Karola Kuby-
* \

czakat którego zastano przy pisaniu ulotek w czasie pracy •
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Stoczył walką z Niemcem i przez okno wyskoczywszy zbiegł do 
nas z ego domu, a po paru dniach udało nam się pr ze trans porto-

10aó go do Berów Tucholskich,

Wiele pomocy otrzymały kobiety rosyjskie, które mieszkały 
w obozie niedaleko naszej posiadłości, Z transportu uciekło 
2-ch chłopców Roman Rutk&wskt lat 14 i Stanisław Orzechowski

lat 16, Wieźli ich do kopania okopów nm front, Chłopcy po -
(

chodzili z woj• warszawskiego*-W czasie dz i alt/wojennych n«- 
sza zabudowanie wostało całkowicie spalone wraz m żywym 
i martwym inwentarzem.
Przerzut osób na statki zawsze odbył się wieczorem w dzień 
pochmurny, Te osoby stanęły do pracy na statki, węglarki.

Jak statek był Już pełny, wtedy weszła dana osoba pod pokład 
do środka obok kotłowni i została przysypana węglem(wejście) 
Tylko w taki sposób dostali si ę do Szwecji, W 1943r, odbył 
się przetzut pewnego urzędnika (ale czy to ten bankowy/ nie 
wiem, Wiózł dokumenty do Szwecji, Miałam nazwiska i foto - 
grafie tych osób, ale wszystko spalone. Umarli Już ci,którzy 
się tym zajmowali,

Po wojnie w 1945r, zabraliśmy się do odgruzowania spalonego 
zabudowania, Z resztek eegły zbudowaliśmy sobie domek,stodo- 
ła ze stajnią razem. Zezwolenie na budów ę od Urzędu Miej - 
skiego otrzymaliśmy tylko czasowe, chociaż budowa Jest na 
spalonych zgliszczach,

Mieliśmy 6 ha gospodarstwo, W latach 1952 - 1959 umarli ro
dzice i siostra. Zostałam z bratem Florianem, pracujemy dalej, 
W, 1969 r, wywłaszczono około 1 ha łąki pod budownictwo prze - 
mysłowe, W 1971 r, umiera mój brat Florian, Nabycie praw po

6



bracie kesztewałe ekełe 36,000 Mł, Wywłaszczane dala.te
§  S  "

4f3092a m . Wypłacpne mi 3,6$ 2ł, Ma 1 m, A cc z tege,9 eta-
sie działań wejennych zerwany byt dach demu lekaterskiege.

Obciążenie hipeteegne 86,000 Mł, petrącenet takfże etrMymnłam
nikłą sumę, Zestałe mi tylke gabudęwanie i 1 ha i te będzie

wywłaszczane,
« » --v> v •

Byliśmy Palakamt, Te ce się rebiłe te tylke z debrege aerca 
aby ludzie nie wpadli w piekłe httlerewskie, be wiemy ca prze- 
chedził nasz brat# Leen w ebezach,

Bardze przepraszamt Już nie megę się dalej skupiać,

(-]_ Uałgerzata Dzienisz
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Wejcherow-o,dnia i7.06.1974 r.

Gertruda Puzdrowska

?̂ I9Q=I=4===SE?== fi

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam,iż Pani Małgorzata Dzienisz i jej 
mąż zmarły Florian ostatnio zamieszkały Gdynia-Chylonia przy
ul,Puckiej 99 « są mi osobiście znani,
W czasie okupacji hitlerowskiej należeli do Tajnej Organizacji 
Wojskowej "Gryf Pomorski" z narażeniem swego życia ukrywali 
oni w własnym domu partyzantów poszukiwanydh przez gestapo.

wska z mężem Aleksandrem Gierszewskim i Jan Szczypior mieszka
jący Gdynia -Chylonia oraz dwaj angielscy oficerowie-spadochro 
niarze.Pan Florian Dzienisz jako pracownik w Stoczni Gdyńskiej 
znający dobry port i różnych ludzi,przyczynił się do wywiezie
nia nielegalnie wyżej wymienionych da Szwecji.
Było to w marcu 1944 roku.Dzięki bohaterskiej postawie Pana Dzie- 
nisza i jego żony piątka ludzi zawdzięcza mu swoje życie.Sio
stra moja Klara z mężem Aleksandrem Gierszewskim mieszkają obe
cnie w Duuwille Ont CaK.ada.DoE pa^stwaDzieniszów został spalony 
przez hitlerowców,którzy jednak za późno wpadli na trop ukry
wających się.
Byłam więźniarką obozu koncentracyjnego Stutthof N r .obozu33040 
je-stem członkiem Zarządu Bojowników o Volnośe i Demokrację w 
Wejcherowie nr.legitymacji 247 - za swoją działalność w czasie 
okupacji i męstwo zostałam odznaczona Krzyżem Partyzanckim i 
1'ccalem Zwycięstwa i Wolności 1945rt

Poszukiwanymi przez gestapo byli moja siostra Klara Giersze-
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