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Dane o działalności phm. Haliny Strzeleckiej w  Z«W;Z, /AK/

w  obozie koncentracyjnym w  Stutthofie pod Gdańskiem;
l v~&2są jyyr»

Wiosną, lub<latem 1940 r. za pośrednictwem hm;

Józefa Ratajczaka / pseudonim Karolczak / majora W.P* została 

nawiązaną współpraca kilku instruktorek harcerskich z Woj-skewą

W  tym czasie Halina Strzelecka została zaprzysiężona 

jako członek Z;W;Z» 0 zadaniach jakie spełniała w  organizacji 

wiem tylko fragmentarycznie —  bowiem ze zrozumiałych względów 

bezpieczeństwa nie informowano się wzajemni^w w  tych sprawach,

Halina znała doskonale język niemiecki; Wiemy że jako 

łączniczka jeździła do Poznania. Pracowała w  Toruniu w  sklepie 

zegarmistrzowskim / uprzednio należącym do jej brata / i cieszyła 

się dużym zaufaniem Niemki - trduhanderki sklepu* W  tym sklepie; 

był punkt kontaktowy organizacji; W  trakcie oglądania zegarka 

“klienci" załatwiali sprawy organizacyjne;

Działalność nasza w  Z;W«Z; trwała 2 lata —  przerwana 

została aresztowaniem związanym z wykryciem jednej z komórek 

Halina aresztowana była 2; VII; 1942r. przebywała kilka dni 

w  więzieniu na ił&łach w  Toruniu potem w  Gdańsku, następnie 

w  Starogardzie Gdańskim do 1; XII;1942 r;

W  Gdańsku widziałam Halinę zbitą i zmaltretowaną po 

przesłuchaniu przez Gestapo;

1;XII;1942 r. przewieziono 'Waszą grupę do obozu kontentra* 

cyjnego w  Stuthofie, w  pierwszych dniach grudnia przybyła tam 

duża grupa więźniów z tej samej sprawy; Kobiet było około 30 

w  tym jtaława harcereki Po zorientowaniu się w warunkach życia 

i pracy w  obozie zaczęłyśmy szukać możliwości: pomagania sobie 

wzajemnie oraz więźniom w  obozie męskim: działania na rzecz 

utrzymywania dobrego ducha i solidarności grupy: stopniowego 

obejmowania swym wpływem Polek z innych grup i bloków;

Jedną z najaktywniejszych była Halina Strzelecka;

Miała Ona dwie nadzwyczaj cenne cechys dar współpracy z mło

dszymi oraz wspaniałą pamięć, która pozwalała Jej uczyc 

z pamięci wielu utworów poetyckich Mickiwwicza, Słowackiego, 

Kasprowicza* Halina była. jedną z głównych organizatorek 

obchodów rocznic narodowych organizowanych po wieczornym 

apelu, pół jawnie / Główna Kapo żeńskiego obozu bardzo lubiła 

śpiew - więc nie protestowała/;

T/ I
ćNaplsała Hanka Paszkowska . —  ̂  M
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Halina zorganizowała 2, XIś 1943 r; / to już w  całkowitej 

konspiracji/ apel poległych obejmujących przede wszystkim 

naszych bliskich, którzy zginęli w  obozie* Wśród więźniarek 

było kilkanaście poniżej 17 latz z nie ukończoną szkołą 

zorganizowano dla nich w  niedzielę nauczanie / głównie 

historii polski / Halina brała w  tej akcji czynny udział.

Brała też udział w  religijnym życiu obozu* W  pracowni krawieckiej 

w  której pracowała prowadziła niedzielne nabożeństwa*

Gorąca, prawie nie znająca granic ofiarność, która 

cechowała J ą  przez całe ^ycie specjalnie mocno wyraziła się 

w  życiu obozowym. Była zawsze gotowa pomóc, widząca cudze potrzeby, 

zapominająca o swoich,Osobiście Jej pomocy zawdzięczam bardzo 

wiele* Ąrł czas, gdy pracowałam w  polu —  Halina w  tym czasie miała 

lżejszą pracę w  obozie. Gdy wracałam bardzo zmęczona miałam 

gotowe posłanie, kolację i wodę do mycia;

Upokorzenia życia obozowego przeżywała bardzo mocno.. - 

Jej postawa —  również wielu innych, przyczyniały się do pozycji, 

którą zwartai i ideowo mocna nasza grupa zdobyła sobie stopnowo 

w  obozie - tak,że Kapo obozu musiała się z nią trochę liczyć,

W  obozie pozostała do 24,IVi 1945r, : ewakuowana wraz 

ze szpitalem obozowym, na barkach - w  bardzo ciężkich warunkach; 

Pielęgnując z wielkim oddaniem chore na dur plamisty towarzyszki —  

zakaziła się; Dur przebyła już w  Szwecji dokąd transport nasz 

obięty akcją Szwedzkiego Czerwonego Krzyża przybył 9;V; 1945 r;

Żywy umysł Haliny, Jej zainteresowania sprawami ogólnymi 

przy świetnej znajomości niemieckiego i umiejętności nawiązywania 

kontaktów sprawiły, że udawało Jej się wyciągnąć5, np; od majstrów 

niemieckich dozorujących naszą pracę wiadomości polityczne, na 

które tak bardzo czekano w  obozie;

Postać Haliny Strzeleckiej obok postaci Jadwigi Roteckiej 

Eli Marcinkowskiej , pozostała z pewnością żywa w  pamięci Vięzniarek 

obozu;

h *2) (jA/rywt/ i
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Relacja Anny Paszkowskiej

Dane o działalności pnm. HALINY STRZELECKIE J w Z.W. Z. /AK/ 

i obozie koncentracyjnym w Stuttnofie pod Gdańskiem.

Wiosną, lub wczesnym latem 194-0 r. za pośrednictwem nm. Jozefa Ra

tajczaka /pseudonim Karolczak/ majora W.P. została nawiązana współ

praca kilku instruktorek narcerskicn z Wojskową Organizacją Ruchu 

Oporu Z.W.Z.

W tym czasie Halina Strzelecka została zaprzysiężona jako członek 

Z.W.z. 0 zadaniacn jakie spełniała w organizacji wiem tylko fragmen

tarycznie - bowiem ze zrozumiałycn względów bezpieczeństwa nie in

formowano się wzajemnie w tycn sprawacn.

Halina znała doskonale język niemiecki. Wiera, że jako łączniczka 

jeździła do Poznania. Pracowała w Toruniu w sklepie zegarmistrzow

skim /uprzednio należącym do Jej Drata/ i cieszyła się dużym zaufa

niem i\fiemki - treunSnderki sklepu. W tyra sklepie uył punkt kontak

towy organizacji. W trakcie oglądania zegarka "klienci" załatwiali 

sprawy organizacyjne.

Działalność" nasza w Z.W.Z. trwała 2 lata - przerwana została are

sztowaniem związanym z wykryciem jednej z komórek. Halina aresztowa

na Dyła 2.VII .194-2 r., przeoywała kilka dni w więzieniu na Wałach 

w Toruniu, potem w Gdańsku, następnie w Starogardzie Gdańskim do

2.X I I .1942 r.

W Gdańsku widziałam Halinę zbitą i zmaltretowaną po przesłucnaniu 

przez Gestapo.

2.XII. 194-2 r. przewieziono naszą grupę ao obozu koncentracyjnego 

w Stuttnofie. W pierwszycn aniach grudnia przybyła tara duża grupa 

więźniów z tej samej sprawy. Kobiet było około 30, w tym połowa nar- 

cerek. Po zorientowaniu się w warunkacn życia i pracy w obozie, za

częłyśmy s^-uueać możliwości: pomagania sobie Wzajemnie oraz więźniom 

w ooozie męskim; działania na rzecz utrzymywania dobrego ducna i 

solidarności grupy; stopniowego obejmowania swyra wpływem Polek z in- 

nycn grup i bloków.

Jedną z najaktywniejszycu uyła Halina Strzelecka. Miała Ona dwie 

nadzwyczaj cenne cecny: dar współpracy z młodszymi oraz wspaniałą 

pamięć, która pozwalała Jej uczyć z, pamięci wielu utworów poetyc- 

kicn Mickiewicza, Słowackiego, Kasprowicza. Halina była jedną z głów- 

nycn organizatorek obcnoaów rocznic narodowycn organizowanych po 

wieczornym apelu, poł jawnie /Głowna Kapo żeńskiego obozu Dardzo 

luoiła śpiew - więc nie protestowała/.
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Halina zorganizowała 2.XI . 194-3 r. /to już w całkowitej konspiracji/ 

apel poległych obejmujący^przede wszystkim naszych, bliskich,którzy 

zginęli w O D O z i e .  Wśród więźniarek było kilkanaście poniżej 1 7 lat 

z nieukohczoną szicołą. Zorganizowano dla nicn w niedziele nauczanie 

/głównie m s t o r i i  Polski/. Halina brała w tej akcji czynny udział.

Gorąca, prawie nie znająca granic ofiarność, która cechowała ją 

przez całe życie specjalnie mocno wyraziła się w życiu ouozowym. 

Była zawsze gotowa pomoc, widząca cudze potrzeoy, zapominająca o 

swoich. Osobiscie Jej pomocy zawdzięczam bardzo wiele. Był Czas, 

gdy pracowałam w polu - Halina w tyra Czasie miała lżejszą pracę 

w obozie. Gay wracałam bardzo zmęczona, miałam gotowe posłanie, 

kolacj'ę i wodę do mycia.

Upokorzenia życia obozowego przeżywała oarazo mocno. Jej postawa 

- również wielu innycn - przyczyniały się uo pozycji, którą zwarta 

i iueowo mocna nasza grupa zdobyła sobie s-copniowo w obozie, tak, 

że Kapo ooozu musiała się z nią trocnę liczyć.

Żywy umysł Haliny, Jej zainteresowanie sprawami ogolnymi przy 

świetnej znajomości niemieckiego i umiejętności nawiązywania kon- 

taktow sprawiały, że udawało Jej się wyciągać, np. od majstrów nie- 

mieckicn dozorujących naszą pracę, wiadomości polityczne, na które 

tak bardzo czekano w obozie.

Postać Haliny Strzeleckiej obok postaci Jadwigi Roteckiej, nili 

Marcinkowskiej, pozostała z pewnością żywa w pamięci więźniarek 

Obozu.

W Obozie pozostała do 24.IW1945 r . ; ewakuowana wraz ze szpita

lem obozowym - na barkaca, w bardzo ciężkicn warunkach. Pielęgnu

jąc z wielkim oddaniem chore na aur plamisty wspołtowarzyszki, za

kaziła się. Dur przebyła już w Szwecji, dokąd transport nasz przy

był 9.T.1945 r. 0
Zmarła w Lund 13«XI.1968 r. n ocJlO u 0/u.a- V) I o 2, / u . ^ v  u.
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w  h  o

Halina Sofia Strzelecka

urodzona £8 cser.ca 1907 r. w Strzelnie pcw. ftogiiao, BoasKa 

15 listopada 1968 r. /w wieku 61 lat/ v Bund w Szwecji, pochowana 

na enentarzu w Junikowie w I sraniu*

fisiona rodziców! Stanin, taw Strzelecki i Helena z Sie: iojio\;akich. 

Środowisko: ojciec zê sarrsistrz - natka /o dziadkach se strony mat*

V  kl Mikołaja i Michalinie SierJ.anowo2:ieh jako gorliwych Polakach 

wepiiiii nuin. Stanisław Przybyszewski me wspomnieniach pt# *Hoi 

współcześni"/ g::ębo-:o religijna i gorliwa lalka.

W 1914 r. Ilalina zaczyna chodzić ao ozkcły najpierw podstawowej, 

następni© wydziałowej w Strzelnie. Od 1923 ?• ucz*szeaa d© ginna* 

z jur, lis. Bł. Jolanty w Gnieźnie* Itfcórą kończy jałco psymuuica w 

1925 s* futaj v/st uje do Związku Harcerstwa iolskieno. lirzyiJU- 

3 c się w (Śnieżnie a korepetycji /w 1917 r. uniera ojciec/, do* 

je&dza na studia uniwersyteckie do Poznania* W r. 1950 kończy 

chlubnie studia uniwersyteckie /filologii nowoczesn. , j* syk nie- 

niecki i fr uicuski/ i przechodzi do pracy zawodowej jako nauczy - 

cielka języków w Oianazjura rof. Żegarnkiego w Gdyni - Crłowie.

Jej zewnętrzna sylwetka* drobna, o wyrazistych regularnych rysach 

twarzy, o bujnych jasno blond włos eh spadaj; #ych w lokach na ra

niona. llieprzeci ,tnie uzdolniona, szczególnie do j -zyków oiicycu 

A&ads&a jęz* polskim, se studiów łacinę, j^z* nionieekia i fran

cuskim, w czasie okupacji opanowała j^zyk angielski a w czasie 

pobytu w Szwecji j z. szwedzkia, włoski i hisz. aaski/. 2nała kwie

tnie aatenatylc^. W pracy dawała inicjatywę, liczono sic a jej zda

nie©, jej opinią, była silną Indywidualnością o wysokiej kulturze

i oiłyn ujrtałjącya ufaaiechu, 'c£n& hucioru, bardzo wyi^uj^ca ja jo 

nauczycielka.

Z Ortom, przenosi si do 4 Iii. Koedukacyjnej Szkoły Handlowej prze- 

rionowanoj w 1936 r. na Sismazjua Handlom® w Gdyni, Gdzie uczy jc*s.

^fcBCHIWUM'/ 
Elżbiety Zfiwackiej >

poz_f.fe.JE......

at. wpj.
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niemieckiego i prowadzi drużynę* TJczy tam aż do wojny* Irorsie 

poahcaM istrzowsklm w szkole instnCrtcrskic j * otrzymuje stopień 

podharmistrsyni* V 1936 r. obejmuj© hufiec drużyn starszych dziew* 

oząt w udyni* W 1937 r« , sewadzi w ?.ipcu w Kottynlenacłi aa t/Poń» 

szczyznie instruktorski kurs dru^mcniyćh* Bozpoczpna prSbę na hor* 

rietrzyni-..* którą prawdopodobnie kończy w 1939 roku#

«f związku z Pogotowiem Harcerek przygotowanie swe do obrony kraju 

sanit. m>9 łączności* cps odarcze i opieki nad dzieckiem pojebią 

na kurs di specjalności 193S - 1939 r.

¥e wrześniu 1939 r* bierze udsiał w obronie Gdyni* przydzielacie 

ekipy dziewcząt do pomocy w szpitalach* schronach i łączności w 

Komendzie Garnizonu* tv , aćdzlernlku 1939 r* przedostaje się do $o» 

runią do swopo brata, który * rowadzi oklep ze£P̂ rr.iat*zow2l;i*

W listopadzie tegoż roku oklep ten dostaje treuhanderki Halina 

pracuje w nim jako ekspedientka do chwili aresztowania w lipcu 

1942 r* Po przybyciu do 5!orania organizuje pomoc potrzebuj oym*

Pierwsze miesiąc© polotu w 5oruniu poświęca pracy i org nizacji 

przy zdobywaniu żywno lei i odzieży dla jeńców wojennych zomisnię* 

tych w "lagrze” nr 7 w Toruniu, lam eo niedzieli a póóniej i w ty* 

C.odniu donosi sit kosze Sywno^ci* odzieży* książki i gazety* 2aa 

też i stamtąd wędrują listy do rodzin i od rodzin* chociaż za prze* 

sykanie wiadomości listowych grozi kara śmierci* Prowadzi tą pracę 

do cz ou, zlikwidowania obozu i wywiezionia jeńców*

Wiosny lub wczesnym latem 1940 r* za -ogrodnictwem hm* Józefa 

Ratajczyka /pseud* Karolczak/ majora tf.P* została nawiązana współ* 

praca kilku instruktorek harcerskich z Wejskowąr Organizacją Huchu 

s¥?j* W tym czasie Halina Strzelecka została aaprzyytf.n 1 tam 

jako członek SliZ* W skle ie w którym pracowr-Sa zorganizowała punkt 

kont.:ktowy organizacji* Srana w&daj ,e językiem nie. reckim jaiSezî a 

joko łączniczka do Poznania, By deszczy*

W tym czasie uczy siv j syka anpielsi:iepG* Dzic ':alnoSd jej trwa:;a
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2 lata* Zostaje aresztowana 2.07.1942 r* killca dni przebywa w wię

zieniu na Wałach w $oruniu# potem w Gdaśsku, następnie w Staroga** 

ćsie Gdańskim do 1.12.1942 r. i.: Gdaaisku widziała Ją zbitą i goal*

/ tretowaną po przes ruchaniu przez Gestapo dh. Anna raszkowska*
ł,V

1.12. przewieziona zostaje wraz z całą grupą harcerek do obozu 

koncentrecyJnego w Stutthofie* Uast^imie epizod, który zeznała po 

wojnie wobec władz szwedzkich i niemieckich!

"Bei der Sin lieferung rmr K«S. Stutthof spielte cieli bei der 

Anfualtrae neiner Personalien folgende charakteristieefce Spieode abt

• Beiclisrlentsche?

• Koin.

- Yolksdeuseho?

- lein*

• Wae den?

• Polin.

Auf diese Autwort hin M n  ich so etark misschandelt worden, dass 

ich bewustłos wur&e.

W więzieniu w Gdańsku i w Starogardzie spotyka się z całą grupą 

uwięzionych z togo samego tytułu harcerek pomorskich* Znają eię 

między sobą, wiedzą &e nogą sobie wzajemnie ufać i na ciebie liczyć. 

Dwanaście z nich dostaje się rasom na wspólną 40 osobową izbę Ur 1a 

później Nr 3. Jest między nimi Halka Strzelecka.

W obozie w pierwszym etapie odosobnienia w 40 -sto osobowej grupie# 

strzeżone - tężały weim- -trznie*

tlodlitwa /Wala FelohnerowaJca •proboszcz® prowadzili róicniee/ óys- 

kucje, wspoenienia z przeszłości, ooowiaaie przepisów gotowania 

za spakajajace w czści głód# harcerskie podejście do najdrotmiej- 

szych spraw codziennego bytowanie w zespole nadawało 3yciu Jakiś 

sens.

W wolnym okresie prseśiywr ty wsnólnie Bo&e Narodzenie* Pierwsze pa

czki podzielone miedzy wszystkie mieszkanki izby na równe Jakńe tsam
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lotfkie porcie* Obcl: porcji lojały prezerjty* maleńkie cacka ze c o» 

y  ray| sporządzone przez trzy siostry Borowskie* Popłynęły colendy 

]/ i łzy tęsknoty za wolnością* Kry o la Blttaaa przemyciła. kilka gałc>* 

zek świerku które obwieszono srebrnymi papierkami od sera.

W drugie okresie nie zsir/!:ano 3e 3u2 w izbie, rozesłano do roiftiych 

prac. Był to okres zdobywania wiedzy o lagrze i .uou e&tnośoi życia 

¥ nim* Strach ustępmiaa:, na jepo r-iejoce rosła ryzykancka odwaga*

1 śrlere nic była Już dla nich naJgor&Kpi złem* Ha (Śmierć wopółwię.* 

niarek patrzyły odtąd codziennie* Ąrtrzyły codziennie aa powrót 

kolon więźniów z pracy z poza obozu# Maszerowały przez obóz kobi©« 

cy piątki, piątki, piątki* ** silosy zn z zaciśniętymi pi^ioiami* 

kobiet psykających łzy* A orkiestra lagrowa gsa2t awanse*

2la k f iB - C U  s s a f l t  szła Ternichtun^skolone /przeznaczone na 'mier<S/*

Widma f szkielety, obwieszone brudnyra *:aehea lagrowym poruszamy się 

jak automaty* Oczy ich pełne były rozpaczy* pełne źrr&etrtelnego 

znursenia* Jedni trocką silniejsi wlekli za nogi i ręce kona3 cycii* 

Biejedcn władnie skonał w tym rsakabrycznym pochodzie przy dźwię

kach nnrszu. Patrzymy często na wi^niów stoj ących pod drutami, 

czekająoyefc na ćwierć przez powieszenie* Oczy tych zapatrzone były 

gdrieć w niewiadome i nieznane* Od czasu do czasu patrzyły na schwy

tanego uciekiniera poszarpanego przez psy* 3S-aani oprowadzali to- 

kiogo biedaka zaszczutego na feierć ku przestrodze więźniów po la- 

(prasydb ulicach* Patrzyły przez druty na tafiee ze ispiewen Rosjan* 

tańczyli w kole - w środku koła stał SS-ocn z baton* tańczyli tak 

diuco# aż kilku zataacgyło sl , aa Ćsaicró - czata: ski to :>ył wy^sŁ 

ten taniec*

2 nęaczyzn przywiezionych w tej soaej grupie co Harcerki, prniwc 

codziennie jeden odchodził straszliwie umoczony na śmierć*

Pierwszym był Jurek raszkowski, maż Hanki Paszkowskiej* A dym z 

konina krematorium sau': się po lagrze i wciskał w nos, oesy, ®6s& 

i serce* I nic nie nośna by i o poradsić na to • cni pozróe - chyba
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csodlió się za nitóh o odwagę patrzenia śmierci w oczy* Ale one 

chciały do&ask działać, być konuś potrzobne, wykonywać harccrsliie 

przyjacielskie usługi jak niegdyś w harcerskiej drużynie*

Po zoricntorcuiu się w warunkach Sycia i pracy w obozie* zaczęły 

harcerki szukać możliwości pomijania sobie wzujeanie oroś wi^-nioa 

w obozie niskim działania na rzecz utrzymaia dobrego ducha, god

ności ludzkiej i solidarności grupy, stopniowego obejmowania Gwym 

wpływem  I=olek z innych £prup i blokrw*
H

So i tok olę zaczęło to tzw* organizowanie s 2* Schołkuche gdzie 

początkowo prawie wsz?/stkie pracowały, przecsrcaSy towarzyszkom 

ziemniaki, brukiew, narchew* fe któro praaowały w pralni przos dłuż

szy czas prały ukradkiem towarzyazkom bieliznę lub przenycały po

rządniejszo sztuki bielizny* Hela Jarocka chodziła wieczorem do la- 

su z bielizną na tsw. gTOckenplatz* frsy csweste bielizny przepycha 

e&^csysnoa* co porztjdniojcze skarpety lutb czapki, ju£t nie wracały 

wogóle do pralni* Ho i trzeba było kapo udowodnić ze bielizna w 

eałodei wróciła do pralni*

Inne hareorki pracuj ce w szwalni praet^ycały drogocenne ic£y# nici, 

guziki, taoierailti itp., orcz czystą bielizny. £ transportu do Ea&a- 

zynów wojskowych dci ;cały ciepłą bieliznę i swetry /pod okiea SS-oa- 

nek/ by obdarować tych którzy marzli* A robiło się to wszystko z pcze- 

j.ciea jak kiedyś, ody się szT:o w pole na harce.

Jędrny z na jaktywnio jcsych była Halina Strzelecka. Mała ona nadawy- 

czaj cenne cechy# dar współprac z nu: odymi oraz wielkie zdolnouci 

organizacyjne, poEjysiowość i wspaniała panięó, która pozwalała jej 

uczyć z poaif ci wiele utworów poetyckich Mickiewicza, Słan/ackiego, 

Kasprowicza. Halina była jedną z głównych organizatorek obchodów 

rocznie narodowych organizowanych po wieczornym apelu* 

nimflBUjL nadal sprawy organizowania catcrialnego zabrały się bar- 

cerki do pracy kulturalno;)*

11 listopada 1943 r* Halka Strzelecka zorganizowała akademią dało*
12



bną za tych którzy odeszli w ciągu roku / dwunastu z tej grupy/•

) Hela Chrzanowska wymieniła nazwiska zamęczonych, chór odpowiadał 

za kańdym razem nazwiskiem "umęczony na śmierć za świętą sprawy"* 

Halina Strseleka zorganizowała przy pomocy harcerek kilka wieczorów 

literackich np. "Wieczór Mickiewicza na którym miedzy innymi recyto- 

wano wyjątki z "Pana Tadeusza" oraz "Wieczór Reymonta" na którym 

między innyni czytano humorystyczne urywki z Chłopów. Jeden wieczór 

1/ poświ eono Liii Banasiak obozowej poetce.

Naturalnie zastosowano wszelkie środki ostrożni ci. Halka strzelecka 

obdarowana świetną pamięcią omawiała również pozycje klasycznej li

teratury polskiej i obcej.

W warsztatach szewskich i krawieckich co niedzielę organizowało się 

y^nabożeństwa. Mszalne modlitwy w czasie preoy czytała Hanka Paszkowska 

J/ albo Aga Kecław. Więźniarki pracując śpiewały pieśni. V nabożeństwie 

brały udział wszystkie kobiety bez względu na wyznanie i poglądy. 

Halka Strzelecka /prasował* spodnie wojskowe w pobliżu drzwi wejścio

wych/, ubezpiees^a przed nagłym wejściem SS-manów. Na terenie war- 

sztatów Halka prowadziła chór pieśni patriotycznych. Ha Bojo Barodze- 

nie w 1944 r. było bardzo uroczyście. Ha "trójce" była stajenka, sbu- 

dowana przez stolarzy lagrowych, Figurka Świętej Rodziny oraz wysta

jących Dzieciątko kilkcjiaócie par polskich w strojach regionalnych 

sporządziły ze szmatek zorganizowanych z "(Flitkamcry" artystyczne 

ręce niektórych więźniarek. Zwierzęta ulepione z gliny, kwiaty zor

ganizowano z ogrodnictw. Ha honorowym miejscu przed żłobkiem spo

czywała hostia, starannie owinięta w białą serwetki . Ha urocz;/stą 

pasterkę, z ożyły sięs odczytanie modlitw mszalnych, ewangielii i
•v

kazania napisanego przez Halkę Strzelecką i przyjęcia komunii św. 

przez więónlarki i śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gry na skrzy

pcach. Grała Stefa Osowska. W drugiej części programu tańczono Dzie

ciątku piękne tańce narodowe i ludowe. Między innymi zatańczyła para 

dziewcząt /uczęnnice warszawskiej szkoły baletowej/ kujawiaka Wie

niawskiego. Strój dziewcząt zasługuje ze względu na odwagę na wzmian-

V
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kę* Jedna z dziewcząt miała białą bluzką i szerwoną spódnicy. Ha 

czerwonym tle bluzki i spódnicy naszyte błyły białe orły bo druga 

ni&ła czerwoną bluzką i białą spódnicę*

Wśród więźniarek było kilkanaście poniżej 17 lat, z nieukończoną 

szkołą* Zorganizowano dla ni cli naliczanie /gównie historii poluici&j/* 

Halina brała w tej akcji czynny udział*

Gorąca prawie nie znająca grenie ofiarności, która cechowała ją 

przez całe życie specjalnie mocno wyraziła się w życiu obozowym*

By>a zawsze gotowa pomóc, widząca cudze potrzeby a o swoich zapo

mina j,ca* Żywy unęrsł Haliny, jej zainteresowanie sprawami ogólny- 

mi przy świetnej znajomości języka nieraieckiego i uniejgtnoóoi na

wiązania kontaktów sprawiały, że udawało się jej wyciągać np* od 

majstrów niemieclcich dozoruj ących pracą wie: aiarek wiudoiaodci po

lityczne na któiydfc im tak bardzo zależało.

H alka Strzelecka brała też udział w organizowaniu małych sabota

ży* Np* w warsztacie zapisywanie nonstj każdej kobiecie nie zaleg

nie od wykonanej pracy* Przeważnie wykonywano 3/4 żądanej pracy*

Bo paczek trzeba było wkładać odpowiednio zmniejszoną ilość zrepe- 

rowanyćh artykułów /n * zamiast 100 szt* wkładano 70 szt*/*

Artykuły przydatne wiśniom np* szelki do spodni, segregowano w 

ten sposób* najlepsze więźniom, średnie dobre spalano, w bardzo 

złym stanie reperowano dla Wehrmachtu* Uiszczono kożuchy szyte dla 

Niemców, przemycano bieliznę, buty, plecaki na lagier rabski itp*

V obozie pozostała do 25*04»1945jr», mreakuowana na barkach w bar

dzo ciężkich warunkach* Pielęgnując z wielkim oddaniem chore na dur 

plamisty towarzyszki, zaraziła cię. Bur przebyła w Szwecji dokąd 

transport więźniarek objęły akcje Szwedzkiego Czerwonego Krzyża* 

przybył 9*o5*1945 r* 2am pozostała.

Od 1*12*1945 r* • 30*11*1946 r* pracuje jako asystent w Szwedzkim 

Instytucie Polityki Zagranicznej, grupa ctudiow w lamd, pod kierow

nictwem dr Z* lakociilskiego spisywała zeznania /około 600 proteko-
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łów/ z przeżyć w obozach koncentracy jnych* złożone w Instytucie Kisto* 

rii Współczesnej ttaiwersytetu w Lund /prof * Sture Bolin/ po części 

wykorzystane w rocesach przeciw zbrodniarzom wojennym w Norymber

dze i Kaznburgu. W 1947 r. pracowała jalso robotnica w fabryce cnaur- 

ków w jund, Od rolai 1948 • 1963 jako labomtka w klinice ginekolo

gicznej w Lund,

Praco kulturalno - srołecznet

1, Czynny udział w charakterze prsewódczyni w polskim życiu organi

zacyjnym. w Lund w latach od 1947 - 1964 r. w Zarządach £w. b. wię

źniów pollt* f Koła Polaków, Stowarzyszenia b* Koiabatantów.

2. Czynny udział w niejscowym orgmizacy jnym życiu katoliokim w tizcze- 

gólnoaci w Zarsrdsie Acadenicun Catholicm Cueciae,

3# 1946 - 50 była najbardziej oddaną współpracowniczką w redakcji

dwutygodnika katolickiego, Znaki, — iwoplan polonii szwedzkiej
tł tt

3rt*'re wg. słów w Hucie p. Z ofii Leszczyńskiej w Norkoping z 

6.07.1949 r. spełniając rolę przewodnika duchowego w duchu kato

lickim* czysto wlewało otuchy w chwilach ciężkich w chwilach zwąt

pienia* a równocześnie koncentrowała się przy nim akcja charytu- 

tywna polonii szwedzkiej na rzecz pomocy Dziecku Polskiemu w kra

ju. Artykułów napisała zaledwie kilak m«ln, "Karli Skłodowskiej -

• Curie* cenne było przede wszystkim jej wsparcie moralne* dobr^ 

rady* korekta* to że czuła się za ideowo oblicze i poziom tego pi

sma współodpowiedzialna.

4. Dnia 28.12.1947 r. odbyła się w Lund Uroczystość Gwiazdkowa z op

łatkiem oraz widowiskiem scenicznym pt. "Botlejem w kolendzie 

polskiej" w układzie Haliny Strzeleckiej. Udział w niej wzięli
D p

również goście rodacy z Goteborga* Irełleborga* Malino* Tasteraa 

i SntoMiolmu z min. Henrykiem Sokolniclcim na czele. Obecny był 

również o.M. de TaiUereta op. Lund - Zob. sprawozdanie w "Znaku*.

5. W 1960 r. odbyły si; w Lund pierwsze Jcsełka w jej układzie.

-x-
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- / -  I W * ,

6* W latach 1959 - 60 przygotowała program występów dziecięcych na 

obchodaeh 3W4a;5 owych, ponadto wygłasaata odczyty na tematy reli

gijne, historyczne, literackie, krajoznawcze, które doskonale
n

oprfyx>wane,M3£3s* były zawsze słuchane w liund Jak 1 w ffcilmo a wici- 

kin zaint creoowaniem 1 nagradzane przez publiczność szczerym 

aplauzem* Ule sposób wymienić wszystkich. Dla przyl&adu wystarczy 

wskazać następujące*

a/ w listopadzie 1956 r. odczyt w Kalmo na tenatt Prastare zieaie 

polskie /o Ziemiach Odzyskanych/ jako echo dyslrus ji w pewnych 

kocach szwedzkich.
n

V  v tymże Środowisku polskim w Walno w 1955 r. odczyt o Słowackim*
0

c/ 1958 r, do ^stawionych w Łund 1 Malmo fragmentów "Wesela" 

Wyspalńskiego w reżyserii p* L* Broel • Plater, wykosiła w 

języku szwedzklra słowo wstępne o znaczeniu "Wesela” podająo 

równocześnie treać 1 komentarz do wysławionych scen, 

d/ JWRaj 1958 r. w Lundt Szioci w strojach narodowych • ustawione 

w półkolu z napą Polski w pośrodku w w arówce, wzdłuż Wiały i 

Odry, w układzie Haliny Strzeleckiej złożyły hołd Ojczy. nie, 

dając zarazem świadectwo owych podstawowych wiadomości z histo* 

rii 1 geografii Polski oraz postępów w nowie ojczystej, śpiewie 

i grze na fortepianie* 

o/ w 150-letnią rocznicę urodzin J. Słowackiego - w Lund, w treści

wym i bardzo interesującym wykładzie dała sylwetkę ideowy wier

sza i charakterystykę jego twórczości, popartej recytacjami 

z niektórych utworów*
o

Odczyt jej powtórzony w Kalmo.
v

f/ 1963 r. w czasie uroczystości poSwi conej 100 - let:iioj rocr ii- 

cy OSIA : bardzo ciekawy referat

Ilustrowany recytacjami wyjątków z literatury Powstania, gioećw 

historyków, polityków 1 publicystów - za Powstaniem 1 przeciw 

oraz wysłała 40 obrazów z "L*3 "Ilustration* z r, 1863 - tudzież
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fragmentami muzycznymi z epoki.

cJ w 1966 r. • jj J.72 £o£B^i^ę_uro^sinj^cki^/icgaj* Halina Strze

lecka wygłosiła interesującą prelekcję o wieszczu* który wg# 

słów Z. Krasińskiego "był filarem podtrzymującym sklepienie 

złożone z serc żywych i krwawych*. Odczyt ilustr wany dekla- 

macjami 1 recytacjami młodzieży urodzonej 1 wychowanej w -uund. 

h/ w 1966 r. v związku z tragiczną śmiercią hr. Polkę Bernadettę 

wygłosiła na zebraniu żałobnym Polonii w lotnd przemówienie żałow 

bne.

Pozyc je wyszczególnione w tym dziale /II/ stanowią jedynie tytuły 

za którymi mieóci oio olbrzymia praca /setki zebrań, konferencji, 

dyskusji Itp*/ w trosce o oprawy społeczno-kulturalne, a przede 

wszystkim też • co ją szczególnie charakteryzowało w trosce o ma* 

luezkich. B le odmawiała nikomu pomocy, mino że po pracy w labora* 

torlum czuła sl<j b rdzo zmęczona, szła wieczorem na modlitwy do Ko* 

ścioła /różazliec 1 Inn*/ a potem w lataah 1963 r* goniła wśród ro

daków, zawiadamiała o nabożeństwach polskich, udzielała inćywi&ual* 

nie lekcji polskiego wsgl. też lekcji szwedzkiego, odwiedzała chorych 

szczególną troską otaczała groby polskie w okresie Dnia Zadusznego 

na miejscowym cmentarzu* V pewnym okresie chodziła na lektorat jęz. 

francuskiego, w Innym okresie chodziła na lektorat jęz. hiszpański 

w latach 1960-tych, to znów brała lekcje kroju iezycia. Była nie

zastąpiona w śv;iadczeniu drobnych usług. Wozy stkle cz,inności co ro

biła, czyniła z myślą o Bogu w imi<t Chrystusa, w lalę IHłouci. 

Zaofiarowanego sobie 15 lat teimi /1953 r./ mieszkania zrezygnowała 

na rzecz 10 lot starszej od siebie rodaczki, która jej zdaniem bar

dziej togo potrzebowała. Specjalną kartę etanowi jej akcja pomocy 

bliźnim w kraju, której oddawana grosz swoich zarobk£w. Osobiście 

żyła nadzwyczaj skromnie. Posyłała paczki do lasek k. Warszawy, ple* 

nindae na trędowatych do Ugandy, na akcję Abfrf Pierre 'a w ieru 1 

Indiach.
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Wszędzie gdzie mogła, gdzie wypadało budziła raiłoś<5 do Polski i 

prostowała błędne mniemania i opinie*

1* Ha łamach Latolsk I^rkotidning można nawet wyczytać sprostowanie 

jej, że zwycięskim wodzem w bitwie pod Wiedniem nie był Karol 

Lotaryńczyk - jak to autor artykułu Biemiec twierdził - a tylko 

Jen III Sobieski*

2* Ha publicznym zebraniu Acadenieum Catholicum Snaciae, Lund

przemawiała wśród innych po szwedzku • 13*10.1953 r* W zebraniu
ff

poza cz onkami AC, wzięli udział przyjaciele Polski z lialmo 1 

Lundt równiej ze Świata uniwersyteckiego* Zob. "Litterac** ur.

9/53 • wyjątki z przemówień*

3* Z jej inicjatywy w X-lecie wyzwolenia odbył się wieczór xr Akade

mickim. Foreningen w Lund, gdzie na publicznym zebraniu Academi- 

cum Catholicum Sneciae wygłosiła 5*12*1955 r* prelekcje na temat* 

•Życie religijne w niemieckim obozie koncentracyjnym", które 

potem ukazało się w druku w czasopismach} 

a/ La. Vie Spirilnelle juin 1957 r* str* 592 - 602 pt* La vie 

chretienne an canp concentra tion, Apereno aur la vie des 

prisonnieres an camp de Stuthof* 

b/ Scdesia, avril 1358 r* Parls, którego to czasopisma dyrekto- 

rem literackim był wtedy nieżyjc>cy dzi£ pisarz Daniel Ropa* 

Redakcja zwróciła się do Haliny Strzeleckiej o praw przedru

ku artykułu z "La Vie Spirituclle" str* 129 - 138 4 ilustrac

je - Tytuł: StuttBof llsu de priere*

W 1955 <T* wzięła udział jako jedyna Polka w tygodniowym z jeżdzie 

skandynawskiego "Pase Romana" na Borukolnie, £uzie w dyskusji mogła 

naświetlił o rawy i problemy polskie*

A równocześnie rozwija szeroką działalność poświęconą pomocy mate

rialnej 1 moralne j współwięźniarkom i ich rodzinom w Polsce, bory

kaj cym się z niedost tkiem a szczególnie uczące j się młodzieży*

18



Każdemu kto tej pomocy potrzebuje.

Sana mieszka na poddaszu, ubiera się bardzo skromnie a wszystkie 

fundur.se swoje obraca na ponoć dla potrzebujących w Polsce# Przy 

żywej współpracy swych szwedzkich przyjaciół wysyła niezliczone ilo

ści paczek poświęcając na to wszystkie swe siły. Organizuje wakacje 

dla studentów z Polski, organizują la płatne zaj -cia.

Działalność jej przerwana cni ero* Zmarła 13.11 *1968 r. w Lund. 

Uroczystości żałobne z udziałem Polonii szwedzkiej i zaprzyjaźnio

nych Szwedów odbyły się ss w kaplicy św. Olafa w Lund dnia 23* 11 *1968 x 

Pot en truanę zgodnie z wolą zoarłej pragnącej spoczywać na sieni 

ojczystej przewieziono do Istad i promem i koleją do famsarkst Poznania 

gdzie dnia 27*11.1968 r. odbył się pogrzeb jej na cmentarzu w Junl- 

kowie. Trumna przywieziona ze Szwecji tonęła w białych kwiatach.

£egnał ją jej prefekt szkolny, podkreślając jej zasługi w krzewieniu 

miłouci dla drugiego człowieka, w imieniu byłyoh instruktorek har

cerskich z Pomorza, żegnała Ją jej była komendantka Pomorskiej Cho

rągwi Harcerek i żegnały Ją byłe więźniarki obozu koncentracyjnego 

w Stuthofie, które zjechały się z całej Polaki, i wiolo, wielo cfto- 

dzieży, której tale wytrwale pomagała.

żegnana Ją jej licznie zebrana rodzina dla której była opruciem.

Zebrała z relacji, sprawozdań i wspomnień Jej towarzy-

zaa. Podhalańska 21 a 1 

80-322 Gdańsk
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_____ ____ ___________________________________________________________________________p

służyła B o g u  i l u d z i o m

Na wstępie epizod,który zeznała po wodnie wobec władz szwedzkich

i niemieckich:

"Bei der Elnlieferttng ins KZ Stutthof spielte sich bei der Auf-

nahiae meiner Personalien folgende charakteristische Episode ab:

- Reichsdeutsche?

-:Nein.

- Eingedeutscht?

- Nein.

- Volksdeutsche?

- Nein.

- l/as denn?

- Polin.

Auf diese Antwort hin binich so stark misshandelt worden,dass 

bewusstlos wurde."

X X X

I. Praca zstrobkowa w Szwecji?

Od 1.XII.1945 - 30.XI.1946: jako asystent w  Szwedzkim Instytucie 

Polityki Zagranicznej,grupa studiów w  Lund,pod kierownictwem dr Z.Łako- 

cińskiego spisywała zeznania /ok.600 protokółów/ z przeżyć w  ob.konc. 

Złożone następnie w Instytucie Historii Współczesne;) Uniwersytetu 

w  Lund /prof.Sture Bolin/,po części wykorzystane w  procesach przeciw 

zbrodniarzom wojennym w  Norymberdze i Hamburgu.

1947 r. - pracowała jako robotnica w  .fabryce sznurków w  Lund.

1948 - 1968 r. - jako laborantka w klinice ginekologicznej w  Lund*

II. Prace kulturalno-społeczne:

1/ czynny udział - w  charakterze przywódczym - w  polskim życiu 

organizacyjnym w Lund w latach od 1947 - 1964,w zarządach Zw. la. więźniów 

polit.,Koła Polaków,Stow.b.JŁomb.

2/ czynny udział w  miejscowym organizacyjnym życiu katolickim, 

w  szczególności w  zarządzie Academicum Catholicum Sueclae.

3/ 1946-50 r. była najbardziej oddaną współpracowniczką w  redakcji 

dwutygodnika katolickiego " Z n a k  ”, czasopisma polonii szwedzkiej, 

które - wdg. słów w  liście pożegnalnym nieznanej nam czytelniczki 

p.Zofii Leszczyńskiej z NorrkBping z 6.VII.1949 r. -"spełniając rolę 

przewodnika duchowego w  duchu katolickim,często wlewało otuchę w  chwi

lach ciężkich,chwilach zwątpienia”,a równocześnie koncentrowała się

29



przy nim akcja charytatywna polonii szwedzkiej na rzecz pomocy Dziec

ku Polskiemu w  Kraju. Artykułów napisała zaledwie kilka,m.i.o "Marii 

Skłodowskaj-Curie",cenne jednak było przede wszystkim,Jej wsparcie 

moralne,dobre rady,korekta,to,że czuła sią za odeowe oblicze i poziom 

tego pisma współodpowiedzialna.

4/ Dnia 28.XII.1947 r. odbyła się w  Lund Uroczystość Gwiazdkowa 

z Opłatkiem oraz widowiskiem scenicznym p.t."Betleem w  kolendzle 

polskiej" w  układzie Haliny Strzeleckiej. Udział w  niej wzięli rów

nież goście,rodacy u Gbteborga,Trelleborga,Malmb,Vftsteras i Sztok

holmu z min.Henrykiem Sokolnickiem na czele. Obecny był również 

o.M.de Paillerets O.P. z Lund. * Zob.sprawozdanie w  "Znaku".

5/ W  1960 r. odbyły się w  Lund pierwsze Jasełka w Jej układzie.

zob. "Dziatwa",Londyn nr.3/1960 r.

6/ W latach 1955-60 przygotowywała program występów dziecięcych 

na obchodach 3 - Majowych,ponadto wygłaszała odczyty na tematy reli

gijne .historyczne.literackie.krajoznawcze.które doskonale opracowane, 

były zawsze słuchane w  Lund jak i w  MalmiJ z wielkim zainteresowaniem

i nagrodzone przez publiczność szczerym aplauzem. Nie sposób wymie

nić wszystkich. Dla przykładu wyitarczy wskazać następującej

a/ W listopadzie 1956 r. odczyt w  MalmB na temat:"Prastare 

ziemie polskie”/o Ziemiach Odzyskanych/,jako echo dyskusji w  pewnych 

kołach szwedzkich.

b/ W tymże środowisku polskim w  Maln© - w  1935 r. - odczyt

0 Słowackim.

o/ W 1958 r. do wystawionych w  Lund i Malmti fragmentów "Wesela" 

WyspŁluaskiego w  reżyserii p.L.Broel-Plater,wygłosiła w  .1ez.szwedzkim 

słowo wstępne o znaczeniu Sweselal!»podając równocześnie treść 1 ko

mentarz do wystawionych j*cen.

d/ 3 - Maj 1958 r. w  Lund: Dzieci- w  strojach narodowych - usta

wione w  półkolu z mapą Polski w  pośrodku w  wędrówce " Wzdłuż fikabtp Wi-
a*

sły i Odry" / w  układzie Haliny Strzeleckiej/ złożyły hołd Ojczyźnie, 

dając zarazem świadectwo swych podstawowych wiadomości z historii i 

geografii Polski oraz postępów w  mowie ojczystej,śpiewie i grze na 

forrtepianie. Zob, "Polska bierna",Paryż nr 23 z 22.6.1958 r.

•/ W 150-letnią rocznicę urodzin J .Słowackiego - w  Lund -"w treś

ciwym i bardzo interesującym wykładzie dała sylwetkę ideową wieszcza

1 charakterystykę jego twórczości,popartej recytacjami z niektórych 

utworów..." Zob."Polska Wierna! ,Paryż z  24.3.1959 r. Odczyt Jej 

powtórzono w  MalmBj

f/ W 1963 r.,w czasie uroczystości poświęconej ICO-letniej
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rocznicy Powstania Styczniowego.wygłosiła bardzo ciekawy referat, 

ilustrowany recytacjami wyjątków z literatury Powstania,głoaów histo

ryków, polityków, publicystów - za Powstaniem i przeciw - oraz wystawą 

40 obrazów z "L 1Illustwrtion" z 1863 r.,tudzież fragmentami muzycznymi 

epoki. Zob."Gazeta Niedzielna”,Londyn,

g/ W  1968 r. - w  170 rocznicę urodzin Mickiewicza - H.S. wygło

siła interesującą prelekcję o wieszczu,który wdg.słów Z,Krasińskiego 

"był filarem podtrzymującym sklepienie,złożone z serc żywych i krwa

wych". Odczyt ilustrowały deklamacje i recytacje młodzieży urodzonej 

1 wychowanej w  Lund. /Zob.ŻGazeta Niedzielna",Londyn/

h/ W 194d r, w  związku z tragiczną śmiercią hr.Polkę Berfcadotte

wygłosiła na zebraniu żałobnym polonii w  Lund przemówienie żałobne.

Pozycje wyszczególnione w  tym dziale /II*/ stanowią jedynie tytu* 

ły za którymi mieści się olbrzymia praca/setki zebrań,konferencji, 

dyskusji itp./ w  trosce o sprawy społeczno-kulturalne,a przede wszyst

kim też - co ją szczególnie charakteryzowało - w  trosce o maluczkich. 

Nie odmawiała nikomu pomocy,mimo,że po pracy w laboratorium czuła się 

bardzo zmęczona,szła wieczorem na modlitwę do Kościoła /różaniec i ifi-/ 

a potem w  latach do 1963 r. goniła wśród rodaków,zawiadamiała o nabo

żeństwach polskich,udzielała indywidualnie lekcji polskiego,wzgl.też 

lekcji szwedzkiego,odwiedzała chorych,szczególną troską otaczała gro

by polskie w  okresie Dnia Zadusznego na miejsc.cmentarzu. W pewnym 

okresie chodziła na lektorat jęz,francuskiego,w innym roku znowu v 

w  latach 1960 - tych uczyła się hiszpańskiego,to znów brała lekcje 

kroju 1 szycia. Była niezastąpiona w  dopilnowywaniu drobnych usług. 

Wszystko,co robiła,czyniła z myślą o Bogu,w imię Chrystusa,w imię 

Miłości. Z ofiarowanego sobie 15 lat temu mieszkania żrezygnowała na 

rzecz 10 lat starszej od siebie rodaczki,która Jej zdaniem bardziej 

tego potrzebowała.- Specjalną kartę stanowi Jej akcja pomocy bliźnim 

w  Kraju,której oddawała gros swoich zarobków. Osobiście żyła nad wyraz 

skromnie.- Posyłała paczki do Lasek pod Warszawą,pieniądze na trędowa

tych do Ugandy,na akcje Abbe Pierre w  Peru i Indiach.,,

III. Akcja w  stosunku do Szwedów- naświetlanie spraw polskich.

Wszędzie gdzie mogła,gdzie wypadło - budziła miłość do Polski,

i prostowała błędne mniemania i opinie,

1/ na łamach Katolsk Kyrkotidning można nawet wyczytać sprostowa

nie Jej,że zwycięskim wodzem w  bitwie pod Wiedniem nie był Karol Lota- 

ryńczyk - jak to autor artykułu Niemiec twierdził - a tylko Jan III Sc 

bieski.

2/ Na publicznym zebraniu Academieum Catholicum Sueciae,Lund, 

przemawiała wśród innych po szwedzku * 18,X,1953 r,» W  zebraniu poza

-X-

31



- / *
członkami AC,wzięli iidział przyjaciele Polski z Malmtt i Lund,również 

ze świata uniwersyteckiego. Zob."Litterae" nr.9/33 - wyjątki z prze

mówień.

3/ z Jej inicjatywy w  X-lecie wyzwolenia odbył się Wieczór 

w Akademiska Fttreningen w Lund,gdzie na publicznym zebraniu Academi- 

cum Catholicum Sueciae wygłosił* 5.XII.1955 r. prelekcję na tercat: 

•'Życie religijne w  niemieckich obozach koncentrącyjnych",które potym 

ukazało się w  druku w  czasopismach:

a/ La Vie Splrituelle«juin 1957 str.592-602 p.t."La yie chretienna 

au camp de concentration^Apercus sur la vie des rrisonnieres au camp 

de Stutthof. i

V  £cclesia,avril 1958,Paris /którego to czasiidsma dyrektorem 

literackim był wtedy nieżyjący dziś pisarz Daniel-Rops/ Redakcja

zwróciła się do H,s* o prawo przedruku artykułu z HLa Vie Spirituelle”

str.129-133,4 ilustracje. Tytuł: Stutthof lieu de pr*lere.

°/ Credo■ Uppsala nr.l z 1970 r . ,którego odbitkę prześlę. Mija 

właśnie 25 lat od uwolnienia z niem.obozów koncentracyjnych. Przyczynek 

na czasie. Tytuł:

4/ W 1955 r. wzięła udział jako jedyna Polka w tygodniowym 

zjeździe skandynawskiego "Pax Romana" na Bomholmie,gdzie w  dyskusjach

mogła naświetlać sprawy i problemy polskie.
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Jm
Bo źysław_Kurowski L u n d ,  dnia 23.XI.1968 r.

Przemówienie.żałobne__nąd„ trumna śp. Haliny Strzeleckiej

v/ kaplicy sw. Olafa w_Lund

Kiedy staję nad trumna Twoja, kochana Halino, by Cie pożegnać 

w imieniu naszej polskiej wspólnoty, przyjaciół Twoich - tych zbliska 

i zdaleka - pożegnać Ciebie, dobrego druha i szermierza wspólnych 

ideałów, również imieniem swoim własnym - cisną mi sie na usta 

pierwsze słowa z ;Resurecturis , wieszcza narodu Zygmunta Krasińskiego:

świat ten cmentarzem z łez, ze krwi i błota,

Świat ten jak wieczna każdemu Golgota.

Damo siet duch miota, kiedy go ból zrani,

Na burze żywota nie masz tu przystani.

»ł';;
i

g r

A w oddali, gdzieś na wieków późnej fali -

Z m a r t w y c h w s t a n i e  !"

Zaiste pełen bólu i niepojetoj meki duchowej był ten 

ostatni okres Twego życia. Znosiłaś jo prawdziwie po chrześcijańsku

- z pokora i z miłości ku Bogu. Nikt z nas nie był świadom 

tego, że chodziłaś nad przepaścią śmierci. Jakża wdzięczna byłaś 

Bogu, kiedy na przełomie tego roku nastąpiła zasadnicza poprawa 

w Twoim zdrowiu. Zaczynałaś żyć na nowo. Przygotowywałaś sobie ostatnio 

program nauczania w mowie ojczystej kilku miejscowych chłopców.

Ale choroba, która drążyła Twój organizm, miała swój własny bieg 

i szukała sobie ujścia we właściwym jej, tragicznym epilogu.

Odeszłaś od nas nieoczekiwanie, mimo, że przyjaciele czuwali nad 

nad Tobą niemal do ostatniej godziny Twego życia.

Ufamy, że Chrystus sprawiedliwy i miłosierny przyjął skoła

tana duszą Twoją i otarł łze z oczu Twoich. Odczuwamy jednak wszyscy, 

tu wokół Twojej trumny zgromadzeni, jak i ci, którym w Kraju i po 

wszem świecie rzucałaś ziarna dobra - że oto nagle staliśmy si^ 

ubożsi o człowieka bardzo szlachetnego, o kogoś bardzo nam bliskiego*

+ + + + + + 

+
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Wydała Ja_ ziemia kujawska, te same strony, z których pochodzili 

poeta Jan Kasprowicz i Stanisław Przybyszewski. Ten ostatni w "Moich 

współczesnych" wspomina patriotyczną atmosferę Domu jej dziadków w 

Szarleju. Tradycje Sybiraków w rodzinie, a równocześnie organicznej 

pracy twórczej pod zaborem pruskim, zwłaszcza zaś publicystyka jej 

wuja Józefa Siemianowskiego w Wielkopolsce - kształtowały Jej oso

bowość. Ale pion moralny i kierunek ideowy - poprzez Dom rodziciel

ski i lata studiów - wyznaczyła sobie sama.

Miała w charakterze swoim cechy piękne: duże przywiązanie do 

ziemi ojców, gorący patriotyzm, wrażliwość na piękno przyrody, na czar 

słowa polskiego w poezji i literaturze - którym nas na naszych 

dorocznych uroczystościach narodowych jak i na łamach naszego 

czasopisma "Z n a k" (Lund, 1946-50) karmiła - ponadto rzeczowość 

i łatwość znalezienia w różnych sytuacjach właściwego stanowiska 

i właściwych słów, a równocześnie duże poczucie obowiązku i odpo

wiedzialności społecznej•

Nadewszystko jednak dominowała w życiu Jej miłość ku Bogu, 

jaką jej matka-wcześnie ordcwiaia, w dusze wpo?.ła. Była z natury 

swej religijna - homo credens - ale pobożności swojej nadała 

własny kształt. Bóg był dla niej rzeczywistością nie tylko od 

niedzieli i święta, ale na codzie^. ¥  sumieniu swoim uważała prawa 

Jego za obowiązujące. Religia oznaczała dla Niej przede wszystkim 

zgodność postępowania z tym w co się wierzy. Z pełnym podziwem 

wspominany jak przez całe lat 20, dziejS w dzież, o świcie, pierwsza 

stawała u bram kaplicy, otwierała je własnym kluczem. Jakże często 

bywała sama jedna na mszy św. Komunikowała codziennie. Modliła się 

też za nas wszystkich, indywidualnie i zbiorowo. I zapewne niejedne 

łaski nam wyprosiła, bo przecież "o cokolwiek prosić Mnie będziecie 

w imie Boże, dam wam". Potrafiła modlić się gorąco i wytrwale.

Z takiego stosunku do Boga, z modlitwy i kontemplacji, 

wypływał Jej stosunek do otoczenia, do bliźnich. Starała sif̂  czynnie 

angażować w życie społeczności wśród której żyła, realizować w niej 

jakiś bardziej autentyczny styl życia wzorowanego na Ewangelii* 

Wspólnota, jaką tworzyła, zasadzała się^ nie tyle na uczuoiach ile 

na miłości Boga a poprzez Niego miłośoi ludzi*
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Szła przez studia swoje na uniwersytecie poznańskim o włas

nych siłach. Ukończyła je z wynikiem bardzo dobrym. Potem ceniona 

przez uczniów swoich - bo wymagająca - nauczycielka języków w 

gimnazjum w Gdyni, a równocześnie instruktorka harcerska, staje z 

wybuchem wojny w szeregach walki} z kolei w obozach koncentracyj

nych - bita i sponiewierana - przechodzi znana nam gehennę życia. 

Wynosi z niej szczególne uczulenie na wszelkiego rodzaju głód, zimno 

i nedze ludzką. Toteż od samego początku swego pobytu w Szwecji, 

cały swój czas wolny od pracy poświecą głównie trosce i pomocy 

blifnim. Ze swego skromnego budżetu niesie wsparcie owdowiałym w 

czasie wojny koleżankom z obozów, łoży do końca na kształcenie

ich dzieci. Przy żywej współpracy swych szwedzkich przyjaciół wysyła 

niezliczone ilości paczek. Akcję tę prowadzi do ostatnich dni życia.

I chpć miałem przywilej niemal codziennego widywania się z nią -

0 niektórych pięknych gestach jej szlachetnego serca dowiaduję się 

dopiero po jej śmierci. Wolała, by nikt nie wiedział o Jej uczynkach 

tam, gdzie nie poczytywała sobie w tym żadnej zasługi. A przecież 

zmieniała sytuacje życiowe jednostek, rodzin, dźwiagała z upadku, uszla

chetniała. - Była taką, jakim powinien być chrześcijanin posoborowy* 

zrośnięty z życiem i obejmujący je miłością.

+ + + +

W hołdzie najgłębszym pochylamy się wiec nad Twoja trumna

1 wyrażamy Ci naszą wdzięczność. I choć boleśnie odczuwamy Twoją 

stratę - pociecha nam jest świadomość, że mimo rozłąki należymy 

nadal wspólnie do jednej rodziny Bożej, że my się tu modlić za 

Ciebie będziemy, a Ty po tamtej stronie orędować będziesz u Boga

za Ojczyzna nasza, za braćmi rozproszonymi po wszem śwłecie i za nami

Ostatni etap Twojej ziemskiej wędrówki - to droga do Polski. 

Ukołyszą Cię fale morza. Na spotkanie wyjdzie Ci rodzina, przyjaciele

i ci, którym dobrze czyniłaś. Na wieko trumny padną ich łzy...

Na cmentarzu poznańskim otworzy się cząstka ziemi ojczystej, przyjmie 

Cię w swa objęcia i przytuli do swego łona. Żałosny ton sygnaturki 

cmentarnej. "Witaj Królowo...".

"A w oddali, gdzieś na wieków późnej fali

Z m a r t w y c h w s t a n i e  I"

Bożysław Kurowski
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Uzupełniające dane życiorysu

H a l i n a  S t r z e l e c k a  urodziła się 22.II1.190? r. 

w Strzelnie.

Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - mgr filo

logii. Pracowała w szkole w Gayni. Poaharcmistrzyni Związku H a r 

cerstwa Polskiego.

W  1940 r. została komendantką /pseudonim "Zofia"/ Y/ojskowej 

Służby Kobiet Okręgu Pomorskiego /Zeszyt 2 Muzeum Stuttnof,s .110/. 

P. gen. Maria Witek w rozmowie *e mną potwierdziła tę informację.

Halina Strzelecka zmarła w Luna /Szwecja/ 13»XI.1968 r.

/Anna Paszkowska/ 

Luty 1992 r.
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Strzelecka Halina ps. "Zofia","Angora" (1907-1968), instruktorka«
harcerska, pierwsza kierowniczka Wojskowej Służby Kobiet na Pomo

rzu.

Urodziła się 28 III 1907 r. w Strzelnie k. Mogilna« Po ukoń

czeniu szkoły powszechnej w Strzelnie uczęszczała do gimnazjum 

im. Bł. Jolanty w Gnieźnie. Po uzyskaniu matury studiowała filolo

gię współczesną na Uniwersytecie Poznańskim. Po ukończeniu studiów 

wyjechała do Gdyni.Początkowo uczyła języka francuskiego w prywat

nym gimnazjum dra Zegarskiego w Gdyni-Orłowie. Później aż do wybue 

chu wojny pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w Szkole 

Handlowej w Gdyni. Już podczas nauki w gimnazjum wstąpiła do Zwią

zku Harcerstwa Polskiego. Działalność harcerską kontynuowała podez 

czas swojego pobytu w Gdyni. Na początku lat trzydziestych w stop

niu podharcmistrzyni pełniła funkcję sekretarki Hufca Harcerek w 

Gdyni. Za wzorową pracę otrzymała stopień harcmistrzyni i do 1936 

r. była komendantką I Hufca Starszych Dziewcząt w Gdyni. W latach 

1938-1939 pełniła funkcję zastępczyni hm. Zofii Polkowskiej - ko

mendantki Morskiego Rejonu HarcerBfc. W 1938 r. została włączona 

do prac Pogotowia harcerek. W sierpniu 1939 r. brała udział w 

przydzielaniu harcerek do pełnienia wojskowej służby pomocniczej.

Po wybuchu wojny nadal działała w ramach Pogotowia harcerek. 

Po wyjeździe komendantki Morskiego Rejonu Harcerek nadzorowała 

pracę harcerek w szpitalach, schronach oraz organizowała zespół 

łączniczek przy Komendzie Miasta. Po zajęciu Gdyni przez Niemców 

krótko pozostawała w tym mieście. W związku z rozpoczęciem wysie

dleń ludności polskiej z centrum Gdyni w październiku 1939 r. wy

jechała do Torunia, gdzie nie była znana z działalności społecz

nej. W Toruniu podczas okupacji pracowała w sklepie zegarmistrzo

wskim swego brata, znajdującym się przy ul. Szewskiej. Stosunkowo 

szybko włączona została do działalności konspiracyjnej.Wiosną
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1940 r. została zaprzysiężona w ramach ZWZ. Początkowo pełniła fun

kcję łączniczki komendy okręgu pomorskiego ZWZ. Sklep w którym pra

cowała stał się ważnym lokalem kontaktowym. W calach organizacyj

nych odbywała podróże do Bydgoszczy a nawet Poznania. 0 jej działa

lności konspiracyjnej brak bardziej szczegółowych danych. Ściśle 

współpracowała z mjr. Józefem Chylińskim p s ."Bolesław" /'Kamień" - 

szefem sztabu okręgu pomorskiego ZWZ-AK. Systematycznie spotykała 

się z ppor.rez.inż. Jerzym Paszkowskim p s ."Kopernik" - szefem dywe

rsji w okręgu pomorskim ZWZ-AK oraz jego żoną dr med. Anną Paszkow

ską, pełniącą funkcję skarbniczki okręgu. Utrzymywała też osobiste 

kontakty z ppor. Bronisławem Jasińskim ps."Kuno","Henryk II" - ko

mendantem Inspektoratu Bydgoskiego ZWZ-AK, który w jej mieszkaniu 

przekazywał pocztę konspiracyjną przeznaczoną dla komendy okręgu. 

Wiadomo, że utrzymywała też kontakty z Celiną Ciesielską, żoną Wa

cława Ciesielskiego ps."Roman" - szefa wydziału organizacyjnego ko

mendy okręgu pomorskiego ZWZ. Miała szereg powiązań z Inspektora

tem Toruńskim ZWZ-AK. Współpracowała szczególnie owocnie z kpt.rez. 

Tadeuszem Łęgowskim - komendantem inspektoratu toruńskiego, który 

mieszkał w tym samym budynku co ona. Z polecenia kpt.Łęgowskiego 

organizowała służbę łączności i sanitarną. Zwerbowała do pracy kon

spiracyjnej dra Pawła Chojnackiego i dr Zofię Kordylewską, którzy
sanitarną

kierowali służbą jefrKWWTW) inspektoratu toruńskiego. W ramach służby 

fc&gHStfat sanitarnej w Toruniu współpracowała z Haliną Kałamajską 

ps."Klementyna" oraz (od stycznia 1941 r.) z byłą harcerką Heleną 

Chrzanowską, która z jej polecenia tworzyła służbę sanitarną w Obwo

dzie ZWZ-AK Chełmno. Ze swoich obowiązków służbowych wywiązywała si- 

wzorowo. Wiosną 1942 r. mjr J.Chyliński powierzył jej ważne zadanie 

zorganizowania Referatu Wojskowej Służby Kobiet w Komendzie Okręgu 

Pomorskiego AK. Jako "Zofia","Angora" była pierwszą kierowniczką 

tego referatu, obejmującego teren całego Pomorza. Do pracy w WSK 

włączyła grono byłych harcerek i przedwojennych członkiń PWK. Jej
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działalność konspiracyjną przerwały aresztowania dokonane latem 

1942 r. Gestapo wpadło na ślady jej pracy podziemnej po aresztowa

niu w końcu czerwca 1942 r. ppor. B.Jasiński ego z żoną. Aresztowa

na została przez gestapo w Toruniu 2 lipca 1942 r. na skutek swoich 

powiązań z ppor. Jasińskim. Przewieziono ją do więzienia w Staro

gardzie, gdzie osadzono także inne członkinie AK. Tam przeszła kil

kumiesięczne ciężkie śledztwo z zastosowaniem tortur. Jej sprawę 

prowadził funkcjonariusz gestapo o nazwisku Burchard. W czasie śle

dztwa była konfrontowana m.in. z Anną Paszkowską i Cecylią Ciesiel

ską. Po zakończeniu śledztwa i udowodnieniu jej działalności w 

ZWZ-AK została 1 grudnia 1942 r. przewieziona do obozu koncentracyj

nego Stutthof. Tam jako więzień policyjny (następnie polityczny) 

otrzymała numer 17443. W Stutthofie była główną inicjatorką i ws

półorganizatorką różnych form życia kulturalnego, patriotycznego

i religijnego. Swoją postawą zyskała sympatię i życzliwość innych 

współwięźniarek. W Stutthofie przebywała do 1945 r. Została ewakuo

wana 28 IV 1945 r. drogą morską. Wycieńczona i chora w dniu 6 maja 

1945 r. znalazła się w Lund w Szwecji. Po okresie rekonwalescencji

pracowała w różnych zawodach, także jako pracownica fizyczna. Żyła 
nie zwykł e/

wówczas /'skromnie. Podjęła pracę w Polskim Instytucie Źródłowym utwoł 

rzonym w Lund i powiązanym z Instytutem Spraw Międzynarodowych 

(Utrikespolitika Institutet) w Sztokholmie. Zajmowała się w jego 

ramach zbieraniem materiałów na temat pobytu więźniów w niemieckich 

obozach koncentracyjnych. Przez szereg lat w FIŹ prowadziła kartotek 

kę. Brała też aktywny udział w życiu kulturalnym Polonii. Zmarła 

13 XI 1968 r» w Lund. Pochowana została na cmentarzu w Poznaniu.

AMSt.,^Szuca-Marcinkowska E . , Halina Strzelecka^ rękopis biogramu); 

AP AK,T. Paszkowska A.; Sł.Konsp.Pom., cz.1, 106,164,c z .2,s.115, cz.

3, s.40,4 3,44; Uggla A.N., Polacy w Szwecji w latach II wojny świa

towej, Gdańsk 1996, s.201; Włodkowski J.,Związek Harcerstwa Polskie-
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go w Gdyni w latach 1928-194-8, Gdańsk 1968, maszynopis pracy magis

terskiej, s.37,95»

Andrzej Gąsiorowski

t
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S trzelecka H alin a  ps. „Zofia”, „Angora” (1907-1968), instruktorka harcerska, szef 
W SK KO AK Pomorze.

Urodzona 28 III 1907 r. w  Strzelnie k. M ogilna. U kończyła szkolę pow szechną w 
Strzelnie, następnie Gimnazjum im. BI. Jolanty w  Gnieźnie, gdzie uzyskała maturę. 
Studiowała filologię w spółczesną na U niwersytecie Poznańskim . Po ukończeniu stu
diów w yjechała do Gdyni. Początkowo uczyła języka francuskiego w  prywatnym  gim
nazjum  dr Zegarskiego w  Gdyni-Orłowie. Później aż do w ybuchu wojny pracowała 
jako nauczycielka języka niemieckiego w  Szkole Handlowej w  Gdyni. Już podczas 
nauki w  gimnazjum wstąpiła do ZHP. D ziałalność harcerską kontynuowała podczas 
swojego pobytu w Gdyni, pełniąc w  st. podharcm istrzyni funkcję sekretarki H ufca H ar
cerek. Do 1936 r. była km d tką l H ufca Starszych D ziew cząt w Gdyni, a w  latach 1938- 
1939 jako  harcmistrzyni pełniła funkcję zastępczyni hm. Zofii Polkowskiej -  kmdtki 
M orskiego Rejonu Harcerek, w łączona do prac Pogotow ia Harcerek. W  sierpniu 1939 
r. brała udział w  przydzielaniu harcerek do pełnienia wojskowej służby pomocniczej.

Po w ybuchu wojny nadal działała w  ram ach Po
gotowia Harcerek. Po wyjeździe hm. Z. Polkowskiej 
nadzorowała prace harcerek w szpitalach, schronach 
oraz organizowała zespół łączniczek przy Kom en
dzie Miasta. W związku z rozpoczęciem przez Niem
ców wysiedleń ludności polskiej z centrum  Gdyni, 
w październiku 1939 r. wyjechała do Torunia, gdzie 
nie była znana z działalności społecznej. Tu pod
czas okupacji pracowała w  sklepie zegarm istrzow 
skim  swego brata przy ul. Szewskiej. W iosną 1940 
r. została zaprzysiężona w ZWZ. O jej działalności 
konspiracyjnej brak szczegółowych danych. W iado
mo, że pełniła funkcję członka Sztabu Km dy O krę
gu Pomorskiego ZW Z. Sklep, w którym pracowała 
stał się ważnym lokalem kontaktowym. W  celach or
ganizacyjnych odbywała podróże do Bydgoszczy, a 

nawet do Poznania. Ściśle w spółpracow ała z mjr. Józefem  Chylińskim  ps. „Bolesław” , 
„Kam ień” -  szefem  Sztabu O kręgu Pomorskiego ZW Z-AK. System atycznie spotykała 
się z ppor. rez. inż. Jerzym  Paszkowskim  ps. „K opernik” oraz jego żoną  dr med. A nna 
Paszkow ską pełniącą funkcję skarbniczki okręgu. U trzym ywała też osobiste kontakty 
z ppor. Bronisław em  Jasińskim  ps. „K uno” -  km dtem  Insp. Bydgoskiego ZW Z-AK, 
który w jej m ieszkaniu przekazyw ał pocztę konspiracyjną przeznaczoną dla K m dy 
Okręgu. W iadomo, że utrzym yw ała też kontakty z C eliną C iesie lską żoną W acław a 
Ciesielskiego ps. „R om an” — szefa W ydziału Organizacyjnego K m dy Okręgu Pom or
skiego ZW Z. W spółpracow ała szczególnie intensywnie z kpt. rez. Tadeuszem Łęgow - 
skim  -  km dtem  Insp. Toruńskiego, który mieszkał w tym  samym budynku co ona. Z 
polecenia kpt. Łęgowskiego organizowała służbę łączności i san ita rną  Zw erbowała do 
pracy konspiracyjnej dr. Paw ła Chojnackiego i dr Zofię K ordylewską, którzy kierow ali 
służbą sanitarną Inspektoratu. W  ramach tej służby w spółpracowała z H eleną K ała- 
m ajskąps. „K lem entyna” oraz (od stycznia 1941 r.) z  harcerką H eleną C hrzanow ską 
która z jej polecenia tworzyła służbę sanitarną w Obwodzie ZW Z-AK Chełmno. W iosną 
1942 r. m jr J. Chyliński pow ierzył je j zadanie zorganizow ania Referatu W ojskowej 
Służby K obiet w KO. Do pracy W SK włączyła grono byłych harcerek i przedw ojen
nych członkiń PW K. Aresztowana została przez gestapo w Toruniu 2 VII 1942 r. na 
skutek swoich powiązań z ppor. Jasińskim , insp. bydgoskim  AK. Przewieziono j ą  do 
w ięzienia w Starogardzie, gdzie osadzono także inne kobiety z AK. Jej sprawę prow a
dził funkcjonariusz gestapo o nazwisku Burchard. Przeszła kilkumiesięczne ciężkie śledz
two z zastosow aniem  tortur, była konfrontow ana m.in. z A nną Paszkow ską i C ecylią 
Ciesielską. Po zakończeniu śledztwa została 1 X I I 1942 r. przewieziona do obozu konc. 
Stutthof. Tam jako w ięzień policyjny (następnie polityczny) otrzym ała num er 17443. 
W  Stutthofie była g łów nąinicjatorkąi w spółorganizatorką różnych form życia kultural
nego, patriotycznego i religijnego. W Stutthofie przebywała do 1945 r. Została ew aku
owana 2 8 IV 1945 r. drogą morską. W ycieńczona i chora w dniu 6 V 1945 r. znalazła się 
w Lund w Szwecji. Po okresie rekonwalescencji pracowała w różnych zawodach, także 
jako pracownica fizyczna. Później podjęła pracę w Polskim Instytucie Źródłowym utw o
rzonym w Lund i pow iązanym  z Instytutem Spraw M iędzynarodowych (Utrikespolitika

/
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Institutet) w Sztokholmie. Zajmowała się w jego ramach zbieraniem  materiałów  na te
m at pobytu więźniów w  niemieckich obozach koncentracyjnych. Przez szereg lat w  PIŹ 
prowadziła kartotekę. Brała też aktywny udział w życiu kulturalnym  Polonii. Zmarła 13 
XI 1968 r. w Lund, pochowana na cm entarzu w  Poznaniu.

AMSt., Księga ewidencyjna więźniów, Szuca-Marcinkowska E., Halina Strzelecka (rkp); 
AP AK, T.: Paszkowska A.; SI. Konsp. Pom., cz. 1, cz. 3; U g g 1 a A.N., Polacy w Szwecji 
ir lalach 11 w ojny światowej, Gdańsk 1996, s. 201; W 1 o d k o w s k i J., Zw iązek Harcer
stw a Polskiego w Gdyni w latach 1928-1949, WSP Gdańsk 1968 (mps pracy mgr., s. 37, 
95).

Andrzej Gą s io rawski
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Strzelecka Halina

T~O  V t/V\ 

Bydgoszcz 
W ł o c ł a w e k (?) 
AK

- należała do Wojskowej Służby Kobiet Komendy 
Okręgu AK. Znała ją Ludwika Stencel z Włocławka.

Z o b . tom 23 - Stutthof, n r . 104, L. Stencel 

K.Woj .

65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



t e
STRZELECKA HALINA ps."Zofia" KO AK(

Pierwsza szefowa WSK w Okr. Pora,

2r.: B .Chrzanowski , Konspiracja rządu RP w regionie 

nadbałtyckim (1939-1945), [w:] Walka podziemna..., 

s . 132.

br'Sh
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Strzelecka Zofta \ł<aJti no_, 
ps • "Zofia"

To-Ww,'
Pomorze
WSK

- od początku 194Ur* organizowała wojskową 
Służbę Kobiet na Pomorzu.

Mat. z Konf., "Armia Krajowa na Pomorzu u, str. 

K.Wojt./ 94r.
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V 1940r* łączniczka między Toruniem a Warszawą

A- Gąsiorowaki. '♦Geneza str. 1C9

K. f o J V V I . 9 4 .
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