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Udział w walkach • niepodległość,ssssasasasssaaassassasssssasssss
Daae_030biate

SZCZYGIELSKA Halama z d, Sawicz, okup, Misiawiez 
24,02,1909 r. Rudaiki k/Częstochowy,
J<5zaf i Michalina - Muszyńska,
Sradawiska: latali*,pracująca - urzędnik kolejowy /ojciec/,
Średnie i zawadawa /odzieżowo/,
Wyuczaay: przeszkolenie iastrukt, Przysp.Wojsk.Koblat i Wych.Flz, 
Wrocław, ul, Berewska 198, a, 5, awaat. skryt, peczt, 449,
/talafaa sąsiadki 714 14/,

• 2SsstJE2sS?slass_iS-lŁ22»1222j:*
W akrasia 1930-1939 Łódź - iastruktarka Przysp, Wojsk, Kobiet i 
Wych, Fiz, w Miejskim Komitecie Wychowami a Fizychnego i Przyspo* 
sabiaaia Wojskowego / z ramiaaia Organizacji PWK również miejska 
iastruktarka PWK - Kdtka paszczagólmyeh hufców szkalnych i eddzla** 
łów pezaszkel,/
Ławica 1931-53 iastrukt, miejska - Kdtka hufców pezaszkal.PWK 
/jaka dojeżdżająca/, ^

• imstrukt« Wych, Fiz, i PWK Miejskiego 
i Powiatawago Komitetu Wych, Fiz, i Przyop, Wojsk, /organizacyjnie 
Kdtka miejska i powiatowa/,
Praaa a pałac zna jako instruktorka PWK dla Organizacji PWK szcza** 
gólaie w addziałach pezaszkelaych i hufcach szkół wieczorowych 
PWK pod względem wychowawczym. Współpraca ze Stowarzyszeniem §w, 
Wincentego a'Paulo na edeinku młodzieżowym / młodzież ta sama 
należała do oddziałów PWK /, Współpraca ze Zw, Strzelca,
Oespedarcze: Organizacja zaopatrzenia materiałowego i żywieniowego 
na terenie jednostki wojskowej Pułku Piechoty, ma kursie przepro= 
wodzonym przez Kwatermlst?ostwo miejsc, pułku piechoty dla hufca 
PWK Szkoły Handlowej, Dietetycznej i instr, PWK 1938 r.
Odzieżowo: z tytułu Szkoły Odzieżowej, zdobyte ma kursach instruk* 
tarskich PWK, Obchodzenie się z bronią palnąt strzeleetwo /Odznaka 
Strzelecka - złata. Służba wartownicza i łączności w czasie 
1930 - 38, \
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1. Sposób zarobkowania: 1940-1942 praca w Kawiarni zorganizowanej 
przez POK dla Radzimy Wojsk. w_Ławlozg.
Praaa społeczna: udziałami* pomieszczenia w tymczasowym Blaszka 
mlu /wynajętym u lamy pedoficere W.Pelsk. Janickiej/ ma spe 
kami a konspiracyjne Paul# Bcrewskiej z Redz.Wejsk. z aflaaram 
/ Śliwińskim czy Wiśniewskim ?/. P. Borowsko była ozłamklam PPS, 
Wyż. wapemn. aflaar przewldyweł mmla da praey służby sanitarnej. 
Palaalł ml przygotowanie skarpet 1 rękawie z wełny dla partyzan** 
tów / z wałmy otrzymanej z majątku, w którym był administratoren
W kawiarni, w której pracowałam, ułatwiałam swalml atesumkaml, 
uprzejmością klientem - kemspireterem spetkamla pad pretekstem 
wypicia kawy ltp. /Wspólniczka - człenklnl p. Kuźmicka Janina 
dążyła de usunięcia mnie z pracy w Katrisn&l. Późniejsze współpra* 
cewnlea z żandarmerią niemiecką/. Wyż. wspemn. efieer prawdepe** 
debnle był z ramienia AŁ. Oficjalnie nie należełam de je ca kemsp.
Z Łewieza wyj e che łam 1 przestałam preeoweó w kewlerni z pewedu 
zagrożenia ml aresztewanla przez Oestepe /episene w pkele 5/.

2. Prawdepedebnie w 1942 r. wstąpiłam de kemsplreeji AK, wprewedze=* 
na przez "Różę" /Szczygielski/ w Skierniewicach. "Róże* edlua 
tent Komendanta AK powiat Skierniewice "Dęblez*.

J. Pkt II1/3 nie wiele wiadomym ml było - znałem ludzi współpreeu* 
jących z "Różą" z imienia, ale nie znałam Ich pseudonimów. Punkt 
kontaktów ludzi "Róży* był u mnie /wledemym mojej kóleżemee 
człenk. AK, w której również był punkt kontaktu/.

4. Własno; Mój pseudonim "Sulima". Przeszkolenie nie przechodziłem 
w czasie ekupaejl. Przeszkolenie posiedełem podane w pkele II/2,
Przebieg służby od 1942-45 r. - przechowywanie tejnyeh plenów 
adlutantury AK z polecenia "Róży", Prowadzenie punktu kontaktów 
konspiratorów z "Różą". Doprowadzenie konspiratorów do innyoh pkt 
kent akt owy eh, obserweeje pkt, w których edbyweły się zebrenla 
konspiratorów AK ltp. Melinowanie konspiratorów.
W miarę wdrażenla się de preey konspiraeyjnoj współpraca z Kwe* 
termlstrzostwem AK - produkowanie bielizny, chlebaków, toreb ltp 
dla partyzantów z miejscową nauczycielką zawodu odzieżowego.
W 1944 r pełniłem funkcję Komendantki Oddziału Służby Wartowni* 
czoj z bronią w ręku. Szkolenie grupkami /razem koło 20 dzieweząt 
1 młodych kobiet/, obchodzenie się z bronią polną kbk 1 z przepis5
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sami służby wartowniczej• Praca b* niebezpieczna, /Pamiętam 
z togo oddziału - Janina Czaplarska obecnie w Łodzi, dwie sio= 
stry Roguskie, jedna ż oma wojskowogo podchorążego/.

4* Adresy: Skioraiowieo - Pierwszy adres Szosa Rawska Cegielnia* 
Następne: Skierniewice - drugi u p* Porez Waeławy, trzooi - 

Skiormiowieo toż u p* Porez, ezwarty u p* Pajęcz= 
kewskiej Szosa Rawska w pobliżu Rynku* Drugiego i 
trsaeiego ulic aie pamiętam,

Udział^w^tóciąeb^sjoolalM^cb - przydział w służbie wywiadów* 
czaj w związku z odsieczą powstańcom Warszawy /aie doszło do 
skutku/*
Fuakęfla kdtkl z człoakiaiami oddziału służby wartowniczej ma 
dworcu kolejowym Skierniewice 1944 r, /puakty żywieaiowo ma 
poroaio dla transportów z powstańcami przejeżdżającymi, Ozęsti 
udawało się w różny spos<5b wyciągnąć z transportu powstańców* 
Dzięki tomu usuaięte wojsko niemlec*, a obsadzono perony przos 
Gestapo, Po powstaniu prowadziłam punkt kartoteki poszukującej 
się ludności z Warszawy z ramienia Biura Specjalnego dla ludne 
ści Warszawy, Osobiście udzielcłam doraźnej pomocy ludności 
z Warszawy*

5* Aresztowania: w załączeniu.
Dodatkowo -W czasie pobytu w Skierniewicach utrzymywałam się 
przez rok 1943 w rodzaju zapomogi z Kawiarni w Łowiczu, Po 
wstrzymaniu zapomogi zarobkowałam z p* Porcz wypiekiem regali* 
k<5w maślanych dostarozaaych do sklepów cukieralczych. Preduk= 
oją mydła do sprzedaży itp. Praca ta i zarobkowanie było w mac 
łym zakresie, ale mimo to trzeba było wystrzegać się władz 
niemieckich, W zwlózku z pogorszeniem się warunk<5w matorialnye 
i przeżyć, jako spalona zachorowałam na włóknistą gruźlicę 
lewego płuca. Lekarz z konsp* leczył mnie*
Do pktu IXI/6i7.
Szkolenie Oddziału służby wartowniczej z bronią w ręku,
Pkt III/4 Olcha akceptacja konspiratorów w kawiarni opisano w 
pkt 111/1 i udzielanie meliny dla p* Borowskiej na kontakty z 
oficerami polskimi w związku z działalnością konspiracyjną.

IV, 1.
W roku 1945 znalazłam się w doić trudnych warunkach* Poprostu 
bez domu. Rozejrzałam się na Ziemiach Odzyskanych* Pojechałam
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d© Szczecin* i Wr©cławia. W reku 1946 esiedllłam się z mężem 
v  Wreeławiu. Mąż zaczął praeewa<5, Ja zajęłam się demem, ku* 
racją swejege zdrowi* i poszukiwaniem matki i siostra moj©j, 
Jak* repatriant ki z Wil«iiszczyzny. Znalazłem je w Olsztyńskim 
Zabrałam si©strę de siebie, kształcąc ją przez 6 lat, Pe pew* 
nym ezasie zabrałam i mamę de siebie, W reku 1951 *** n<53 aa8? 
zmarł na udar serea /zdrowie straeił w ezasie w©jny w związku 
z pracą k©nspir. i przebytym więzieniem w czasie ekupacjl/. B 
Po śmierel męża w trzy miesiące urodziłam syna.
W roku 1952 zaezęłam pracować,
W reku 1962 przeszłam ma rentę III grupy, n® której d© tej 
pery jestem, pracująe dalej*.
W r©ku 1952 do 1957 zaczęłam pracować Jako wychowawczymi w Bur* 
sio Szkół Artystyoznych.
1953 czy 4-tym w charakterze nauczycielki przysp. wojsk, w Lio, 
Bibliotekarskim, W 1954 w charakterze nauczycielki wyeh. fiz,
i wychowawczyni w internacie Technikum Młynarskim.
W roku 1957/53/59/60/61 w charakterze wychów, w internacie przy 
Zakładzie Szkol, Młodzieży Inwalidzkiej ul. Inwalidzka, 
1960/61/62 w char akt, nauczycielki zawodu odzieżowego w Szkol© 
dla prz«r©4nlętej młodzieży, jak również wychowawczyni w dwie* 
tlicach szkolnych Szk,Pedstawewyeh. Szkoły Nr 17 i 4,
W 1962 r, poważnie zachorowałam i 44 tej pery przestałam praco* 
wad.
W reku 1968 wstąpiłam do Organizacji Ligi Kobiet, pracująe tam 
sp©łącznie i zaw©d©w©, wyk©nując pracę zleconą w charakterze 
instr, odzieżowego i żywieniew©g©.
Przez ©ały czas wychowywałam i kształciłam syna w trudnych wa* 
runkach. Obecnie syn mój Jan zaliczył 5-ty rek Ak. Medycznej w© 
Wrocławiu. Jest studentem obecnie VI reku AM,
Zdrowie co jakiż czas szwankuje i tak 1974 w kwietniu przeszłam 
zawał serea, a we wrześniu tego samego reku przedzawał.
Od r©ku 1962 co roku jeździłam na koleni© szkol, w charakt©rz©
wychowawczyni /z przerwami zachorowania/.

Schemat relacji d© histerii udziału pewlaezek w Ruchu Op©ru w 
latach 1939-1945 /uzupełnienie uczestn, walk o niepedległodd/.
Nazwisk© ©b©cn© SZCZYGIELSKA z r 1939 MI SZEWSKA Helena, 
adres Inowrocław ul. Łucjana, data relacji 1.08,1975 r.
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2. «• Stepiań PWK - przewedaiczka
b. Kaaaend antka PWK w Inewreaławiu, ad 1933 od iastrukt. Starzy*

kowej Walerii, która była K»tką Okręgi * Toruniu,
o. Akcja ebezowa w lipo u 1939 r, aa pegranlezu poznańskim.

Sierpień urlop, 20 aiarytla w Inowrocławiu, 
u. Zarządzeale K-dy Org. PWK być aa swoim stanowisku 20.08.1939*

a. Pomoc ludności ewakuowaaej z pegraaieza - sanitarnej , żywienie^ 
w qj ltp przaz iastrukt. pvk i Kała Lakalaa PWK. Kapaala rew<5w 
przeciwlotniczych z pawiłezkami, szczególnie oddziałów pozaszkol 
nych.

f. Przebywałam w Iaawraoławiu w dalszym ciągu jak pkt a.
Karty przydziału meb. ale.. atrzyaałąa.

3. a. Iastrukt. Gie Iwanowska Helena, Rychłe*ska Janina, Ozowaieka
Iza, Grochowska Halaaa, Nawrocka Barbara. Nazwisk pewlaozek 
ale pamiętam.

b. Padała iastrukt. Giełwaaewska Halaaa - Drygaaowa.
Adres Izy Gzewaiokiej • Wójoik i jaj aatki Idy Gzewaiokiej by* 
łaj przewodniczącej Koła Łakalaago PWK w laowrocławiu • obaoay 
Plaa Paraaa 20.

o. Nic posiadali - Jedna fotografia powlaozak pezaszkel.
4. a* 1 azy 3 września raao pałaclały bomby aa zaplaazu b ojago domu

bw kalaj, a adłaald dudniły pa daahu. Naprzeciw banba uderzyła 
v szopę zamieszkałą przaz ludzi bezdomnych w Iaawraoławiu. 
Dziwaia ala byłan przeraZeaa, a zdziwiaaa.
Obazwładalła alę raakaja przerażenia radziay u któraj mieszkała* 
Babcia taj radziay 90 kilkuletnia ab jęła ctaia aa aogi 1 błagała 
” Ula opuści nsij Parni". Syn klęknął przad matką 1 histerycznie 
ubalawał aad alą. Baszta radziay wiązała tłuaakl. Nla puścili 
mnie. Musiałam babcię i aałą radzlaę przeprowadzić za miasta.
Po drodza zobaezyłam instruk. powiaczkl urzędująca przy stoli* 
kach - punktach parnasy dla ewakuowanaj ludności. Ta część ala* 
sta była spokojaa /ryaek/. Ludaeść z szopy paalczala wyalosła 
się za miasto.
Wiec zerem wróeiłam aa ryaek swoją ulloą /po ulokowaalu wyź.wspo* 
rodzlay 1 uspokojcalu/. W mieście była cisza 1 ciemności. Pe=* 
wiaczkl urzędowały na poozole przy oeatrall wojskowej ped d-ctwe 
młodego oficera. Między lanymi Iza Czewaloka-Wójeik /przed tym 
zergaaizewaae. /Ja w dalszym ciągu kapałam rowy przeclwlotalczo 
z pewlaezkaml pozaszkol. Wieczorami do pdźaa chodziłam sama w8
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ci®nneśeiach ulicami wciąż się dziwiąc, co się stoło, Przyglą* 
dałam się cedzi*wale jak aiaste wyludniało się, Zobaczyłam Vjr* 
łą członkinię Kał* Lekalnego, dyr, Szały Handlowej p, Lewan
dowską /zginęła w Oświęeiumlu/, addała ml kata sjamsklego w 
opiekę - były i ts£ie sytuacjo. Bardza była przerażona, żo 
Niemcy się zbliżają*/

Wystawałam przed magistratom miasta, gdzie dowiadywałam sl< 
że prezydenci zmieniali się, jeden pa dtugim znikał, Podawano 
wiadomości stamtąd, że się zbliżają, a wojska nasze cofają sl«
Z Komendą FW nie udało sal się dojść do porozumienia.

Wreszcie cefcjąco wojska polskie zbliżyły się do Inowrocław 
wia. Razom z wojskiem zaczęła reszta ludności wychodzić z mia= 
sta. Kobiety pchająca wózki z dziećmi, starzy ludzie 1 chorzy 
ze szpitrJLa, Zapytałam się instr, Rychłowskioj Janiny, czy e« 
puszcza miasto. Odpowiedziała , że zostaje. Ją ostatnią widzia 
łam, Z przewodniczącą Koła Lokalnego PWK nie mogłam nawiązać 
kantaktu. Dołączyłam do ostatniej grupy ludności, w ktćrej uj = 
rżałam znajomego lek-dentystę, Szliśmy razem z cofającym się 
wojskiem wśród płomieni paląoych się stogów zboża, Oofała się 
dywizja poznańska, w której znajdował się 10 p.p. z Łowicza,
W czasie tego marszu zeopiekowałam się kobietą ciężarną, którą 
ulokowałam na wozie wojskowym. Po nawiązaniu kontaktu z płk 
Sarneckim /zapamiętałam nazw,/ otrzymałem samochód zarekwirowa 
my cywilowi dla kobiety ciężarnej. Jechałyśmy dalej samochodom 
w pobliżu wojska. Dojechaliśmy razem m wojskiem do Izbicy, Tam 
był postój wojska. Widziałam przybywających zwiadowców, meldu* 
jących o sytuacji zbliżających wojsk niemieckich. Zakrwawione 
ręoo zwiadowców zabijających uciekających złepenyeh niomców. 
Wojska pokotem odpoczywających. Służbę sanitarną - sanltarlus: 
ki, / Z Inowrocławia wyszłem w nocy godz, 1-sza, dnia 8,09,39 : 
a niemoy weszli do Inowrocławie o godz, 5-tej rano, po poł, • 
17®° miasto zostało zajęte, wg informacji instrukt, Olo-łwanowi 
kiej-Drygasf z Inowrocławia/, Dzięki płk Sarneckiemu otrzyma* 
łam połączenie telefoniczne z 10 p,p, z Łowicza, Kazano ml kio* 
rować się do Kutna ze względu na możliwość walk frontowych,

Z Izbicy dotarłam do Żychlina, znajdującego się między Łowi 
ozem a Kutnem, Znalazłam się w pobliżu frontu pod Kutnom nad 
rzeką Bzurą. W Żychlinie znadowało się pełno wojska, trwały maj 
ty, a odłamki latały nad głowami. Razem z wojskiem kryliśmy sl< 
pod stogi.
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2 podopieczną w pobliskiej wsi zatrzymałyśmy się. W ok®liey 
pełne wojska i ludności uciekinierów. Na Warszawę już nie było 
przejścia. W nocy stoozyła się walka wojsk polskich z nleracaml 
pod Kutnom nad rzeką Bzurą. Oełą noc byłam świadkiem toczący oh 
się walk. Nad ranem żołnierz© i podoficarowie, którzy ni© <3ob= 
tali się do niewoli, a przenoszący jeszcze wśród zbóż i słonecz= 
nogo dnia karabiny maszynowo na remionaoh.

b. Podopieczna urodziła dzieeko. Po wkroczeniu wojsk nieniec=
kich do Żychlina pojechałyśmy do Kutna. Tam zgłosiłam się no pkt 
sanitarny PCK. Pomagałem przy opatrunkach rannych żołnierzy.
Koszary zapełnione efi©, i podofic., którzy zestali wzięoi do 
niewoli. Donosiłam im żywn©ś<5. Również podawołam pożywieni© 
pędzonym kolumno®. Wojska Polskiego.

W 1940 r. wyjechałem de Łowloza, w którym przebywała* do 
41 ©went. 42 r. W związku z grożącym mi aresztowaniem / poszukia 
wana byłem całą noc/ ©puściłam Łowicz na 3 mies. d© Opoczn® za 
Skarżyskiem. Następni© d© Skierniewic, gdzie wstąpiłam de AK 
i tam p©z©stałam de 1945 r. pod nazwiskiem Misiewicz / opisane 
pkt c/.

Po przystąpieniu do konspiracji AK w dalszym ciągu trakt©» 
walam jak© służbę p©djętą w erg. PWK.

/-/ Helena Szczygielska

8*09.75 r.
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Udział w walkach o niepodległeśó.

I. Dano osobisto ‘ . . , , ■
—  —  —  — | *

i , ■ - . .
1. 3Z07//0 JKLSKA TTolonc 7, tl. Sawicz, ekur>. HioieY/ioz

2 . <l:4.02,1909 r. Rudniki 3-p/Ozęstoohowy.
5 . Józef i Michalina - Muszyńska.
4 . Środowisko: intelig.pracująca - urzędnik kolejowy /ojciec/.
5 . Średnie i zawodowo /odzieżowo/.

• i |Wyuczony: przeszkolenie instrukt. Przysp.Wojsk.Kobiet i 7vyo’ • !Ti; 
Wrocław, ul. Borowska 198, n. 5, ewont. skryt. poczt. 449. 
/telefon sąsiadki'714 14/.

II, Okr e s ̂ pr z o dw o nnjr -'i 2 _2 i 22 i!222 - E •
1. T*r okresie 1950-1939 Łódź - instruktorko Przysp. Wojsk. -'obi^t -. 

Wych. Fiz. w Min j skini1 Komitecie Wychowania Fizychnogo i V; ’Z '.' p  -

< s obi'-.ni a Woj okowo go / z ramienia Organizocji PV7K .równiki * ii -• -j 
instruktorka Fv7K - Kdtka poszczególnych hufców szkolnych i r ' ■' 
łów pozaszkol./
Łowicz 1931-33 instrukt. miejska - Kdtka hufcót? pozo szkol. F 7K 
/•jako dojeżdżająca/.

22S2 J:-£222i£^_Z_i:22Z£2£i2:Z “ instrukt. Wych. Fiz. i "PTTK Ti'-j ■' i 
i Powiatowego Komitetu Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk. /órg-niz-■ eyi . 
Kdtka miejska i powiatowo/.

• ' '
Pr-or społeczna joko instruktorka PWK dl? Organizacji F,VK‘. szczot 
gólnie w ,oddziałach pozaszkolnych i hufcach szkół wieczorowych 
F.7K pod względów wychowawczym. Współpraca: z- St ow.arzyrs•/.->h:i o.n 'hv, 
' :.v i neonie go a" Paulo na odcinku młodzieżowym / młodzież ta ’ so~v-. 
należała do oddziałów ■ F.-7K /. Współpraco za Zw. Strzelca.

2 . Gospodarcze: Organizacja zaopatrzenia mat er i a ławo go i żyw i o ni : 
no terenie jednostki wojskowej Pułku Piechoty, na kursie przywra 
wodzonym przez Kwa b er rai stPostwo riiej ęo. pułku ',;>i ochot-" dla bufi-. 
.1./.7K Szkoły Handlowej-, Dietetycznej i inslr. IW£ 1938 r. 
Odzieżowe: z tytułu Szkoły Odzieżowej , zdobyte na kursach U\«:\vx 
borskich BVK. Obchodzenie się z bronią polną, strsslectwo /Odz io 
Strzelecko- - złota. Służba wartownicza i łącżnoóci w Czesio:
1930 - 38.
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1. Śpo3Ób zarobkowania: 1940-1942 praca w .Kawiarni zorganizowanej

przez PCK dla Rodziny wojsk.
Praca społeczna: udzielanie pomieszczenia w tymczasowym nie er,' 
niu /wynajętym u żony podoficera W.Polsk. p.‘ Janickiej/ na r : 
koni:; konspiracyjne Paul. 3orawskiej z Rodz.Wojsk-, z oficerem 
/ Śliwińskim czy Wiśniewskim ?/. P. Borowsko było członkiem P :. i: - 
Wyż. wspomn. oficer przewidywał ranie do pracy służby sanitarnej.' •= 
Polecił mi przyr.ot owo nie skarpet i^rękowic z wełny <lle ■ — rtyz-.-. 
tów / z wołny otrzymanej z majątku,, w'którym'był. administrator-'" •:/.
W kawierni, w której pracowałam, ułatwiałam swoimi stosunkami,. 
uprzejmością klientom - konspiratorom spotkania pod pretekstem 
wypicia kawy itp. /Wspólniczka - członkini p. Kuźnicka Janina 
dążyła do usunięcia mnie z procy w Kawirrii. Późniejszo W3pdłpr?-<-- 
cownien z żandarmerią ,niemi«cką/. Wyż. wcpomn. oficer rr- d; • 
dobnie był z ramienia AL. Oficjalnie nie należałem de jcf;0 kc nv . ■
Z Łowicza wyjechałam i przestałem pracować w kawiarni z powodu 
zagrożenia mi aresztowania przez Gestapo /opisane w pkcie 5/,

2. Prawdopodobnie w 1942 r. wstąpiłam do konspiracji AK, wprowadzę- 
na przez "Różę11 /Szczygielski/ w Skierniewicach. VRóża" . edi- 
tent Komendanta AK powiat Skierniewice "Dębicz".

3. Pht III/3 nic wiole wiadomym rni było - znałem ludzi współpracu
jących z "Różą" z imienia, ale nie znołam ich pseudonimów. Pu. * v 
kontaktów ludzi "Róży" był u mnie /wiadomym mojej koleżance 
członk.- AK, w której również był punkt kontaktu/.

4* Własno: Mój pseudonim "Sulima". Przeszkolenia . nie przechodził" 
w czasie okupacji. Przeszkolenie - poci odo łom podano w pkcie II/..,
Przebieg służby od 1942-45' r. - przechowywanie tajnych planów 
adiutant ury AK z pole cenie "Róży". Prowadzenie ■ punktu kont^któ •• 
konspiratorów z "Różą". Doprowadzanie konspiratorów do innych 
kontaktowych, obserwacja pkt,• w których odbywały sio zebrania 
konspiratorów AK itp. Mollnnwnnlo konn..irotorów.
•W miarę wdrażania się do pracy konspiracyjnej współnraca z Kwa
termistrzostwem AK - produkowanie bielizny, chlebaków ,< toreb "i- T 
dla partyzantów; z miejscową nauczycielka zawodu odzieżowe"-.
W 1 944 r pełniłam funkcję Komendantki Oddziału Służby Wartowni= 
czej z bronią w ręku. Szkolenie grupkami /razom koło 20 dzie -: 
i  młodych kobiet/, obchodzenie s i ę  z bronią palną kbk i z prz

12



/o

sami służby wartowniczej. Praca b. niobezpieczna. /Pamiętam 
z tor,o oddziału - Janina Czoplarska obecnie w Łodzi, dwi- 
atry Rocuskio, jedna żona wojclccv:cf,o podchorążego/.

4. Adresy: Skiorniowico - Pierwszy odres Szosa Rpwske C^r.ialni - * 
Następne: Skierniewice - dru^i u p. Peres Wacławy, trzeci :-

Skierniowico toż u p. Porcz, czwarty u -p, ? } 
kowskioj Szosa Rawska w -pobliżu Rynku* Drur.i i 
trzocioęo ulic nic pamiętam. :

■ i i  w /.V;ci rioec^aln^oh - przydział w nłużbie -y-i' - 
czo j w związku z odsieczą powstańcom Warszawy /nie doszła u a ' 
skutku/.
Funkci*a_kdtki z członkiniami oddziału służby wartownicza j n ■ 
drórcu kolejowym Skicrniowicc 1944 r. /punkty żywieniowo na 
po roni o dla transportów z powstańcami prze j o żdź - j ącymi * .Czasie- 
udawało się w różny sposób wyciąr.nąó z transportu powsta.ico aj 
Dzięki temu usunięto wojsko nieniec., o obsadzono parony przes 
Gestapo. Po powstaniu prowadziłam punkt kartotoki poszukujeo 
się ludności z Warszawy z ranienia Biura Spocjnlnago dla Ir.'. 
ści Warszawy. Osobiście udzielałam doraźnej pomocy ludności 
z Warszawy.

i ,  ’ V  1 -
5. Aresztowania: w załączeniu. ,

1 l t ,  ■ • . ' • •! . .Dodatkowo -W czasie pobytu w Skierniewicach utrzymywałam sir- 
przez rok 1943 w rodzaju zapomogi z Kawiarni w Łowiczu. Po
wstrzymaniu zapomogi zarobkowałam z p. Porcz wypiekiem v ■ 
ków nadlanych dostarczanych do sklepów cukierniczych. Pr o-lir 
cją mydła do sprzedaży itp. Pracę ta i zarobkowanie było .w r.-r,e 

. łym zakresie, ale mimo to trzebr było wystrzor,*ó sio' ' łtulz- 
ttiemieckich. <7 zwiózku z pogorszeniem się warunków materiał'/. 
i przeżyć, jako spalona .zachorowałam na- włóknistą1 ftru^lico 
leweeó płuc.. Lekarz z konsp.; loczył'ęm.io. •
Do piciu IIl/6i7. • , i"
Szkolonio Oddziału służby 'wertowhieżej z bronią w  ręku.iPiet XI1/4 Cicha akceptacja konspiratorów w kawiarni opisane 
pkt III/l i udzielanie meliny dla p. Borawskioj na kontr:ki3 -• 
oficerami polskimi w związku z działalnością konspiręcy jną.

IV. 1. _
W roku 194p znalazłam się w dość trudnych warunkach. Poprosi/ 
bez domu. Rozejrzałam się na Ziemiach Odzyskanych. Pojoch -
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'i

dc Szczecina i Wrocławia. W roku 1946 osiedliłoś się z nąr.o ' 
yjo 7/rocławiu. Mąż zaczął pracować, Jo: zajęłam sio domen, ku=- i 
racją swojo co zdrowia i poszukiwaniem matki i sióstr-/ mojej., 
jako ropatriantki z Wileńszc zyzny., Znale złam jo w Olsztyn^- 
Zabrałam siostrę do siobie, kształcąc ją przez 6 lat, .1.0 yO'=. ■ 
nym czasie zabrałam i mamę do siebie, W roku 1951 mą - noj 
zmarł na udar serca /zdrowie stracił v; czasie wojny w związ :cu 
z pracą konspir, i przebytym więzieniom w czasie.okUpacji/.
Pd śmierci męża w trzy miesiące urodziłam■syna. • ,
77 rolcu 1 9 5 2 zaczęłam proc owa <5. «
77 roku 1962 przeszłam na rentę III grupy, na której do tej 
pory jostem, procujG,.c dalej.. .

77 roku 1952 do 1957 zaczęłam pracować ' jnko wychowawczyni v î?rr
sio Szkół Artystycznych, ’
19.53 ozy 4-'tym w Oharaktorzo nauczycielki przysp, wojsk, • v -I.!.',*
Bibliotekarskim. .W ‘1954( w .charakterze nauczycielki 'wyeb • fiz,
i wychowawczyni w internacie Teclmikum Młynarskim. .
77 roku 1957/5C/59/60/61 w charakterze wychów, w internacie pr• i ' Zakładzie Szkol, Młodzieży Inwalidzkiej ul. Inwalidzka,
1960/61/62 w ©harakt. nauczycielki zawodu odzieżowego w Szkole
dla przoroźniętoj młodzieży, jak również wychowawczyni w ćvri.\ .• '
tlicach szkolnych Szk,Podstawowych. Szkoły Nr 17 i 4.,
V7 1952 r. poważnie zachorowałam i dó tej pory przestała 7

waó.
W roku 1963 wstąpiłam do Organizacji Ligi Kobiet, pracując 
społecznie i zawodowo, wykonując pracę zleconą w charakterze 
instr, odzieżowego i żywieni owe go'. ■ ’ ; ;
Przez cały czas wychowywałam i kształciłam' ,syna w trudnych 
, runkach. Obecnie syn mój Jan zaliczył 5-ty rok Ak. M d̂vb.zr.e j- *.-3

V,’rocławiu. Jest studentem ob^cnio VI roku AK,
Zdrowie co ja kić czas szwankuje ■■ i tik .19'?4 w kwietniu przeszłam 
z- W..ww S',;rca, a v.e Tirzedniu tegc .'-oku V'rzadzavV,jr2*•
Od roku 1962 co roku jeździłam i:; koloni* szkol., .w qhar ci 
vychowawczyni /z przerwami zachorowań!a /, ' •

Scho-;:irt relacji do historii udziału pswiaczek w Bucku Oporu w 
lutach 1939-1945 /uzupełnienie uczestn. walk o niepodległość/,

. Nazwiśko obecno SZCZYGIELSKA' Z .r 1 ^ 0  MI3Z3'7SKA Helena 
adres anowrocław ul. Łucjana, data rolnej i 1 ,0 8 . 1 9 7 5 r.
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a, Stopień FV7K - przewodniczka ■'
br Komendantka P»7K w Inowrocławiu,- od'1933 od; in.ot rulet. Strrsy-

kowej TTalcrii, która była K-tką Okręgu w Toruniu, ,
!■c. Akcja obozowa w lipcu 1939 r. na pograniczu poznańskim, _ .... 

Sierpień urlop, 20 oior^nic^w^InowrocłHwiu, ,
d. Zarządzenie K-dy Org, PWK być na swoim stanowisku ?0.0a.1-

' I r
Pomoc ludności ewakuowanej z pogranicza - sanitarnej , żyw i ord - 
wc-j itp przez instrukt, pwk i Koło Lokalne PWK. Kopanie rowów 
przeciwlotniczych z pewiaczkami, szczególnie oddziałów..pózanzv~-' 
nych.
Przebywałam w Inowrocławiu w dalszym ciągu jak pkt o.
Karty 'przydziału mob, nio^otrz^nałon*

•: ' . ' >, ■' j ,

Instrukt. Giołwanowska Helena, Rychłowska Janina, Czcwnick- 
Iza, Grochowska Helena, Nawrocka Barbara, Nazwisk pcwiaczak 
nio pamiętam. • '

IPodoła instrukt, G i e łw a n o w s kn Holonn - Drygasowa.
Adres Izy Czownickicj - Wójcik i jej matki Idy Czowńickicj 
łcj przewodniczącej Koła Lokalnego PWK w Inowrocławiu - obeer. • 
Plac Pereca 20, '
Nie posiadam - Jedna fotografia pewiaczek poznszkol,

1 czy 3 wrze dni a rnno polocinły bomby na zapleczu lojof o do: u 
bw kolej. p odłamki dudniły po dachu. Naprzeciw bomba uderzy-: ■; 
w szopę zamieszkałą przez ludzi bezdomnych w Inowrocławiu. 
Dziwnie nio byłfun przerażona, a zdziwiona.
Obezwładniła mię roakejn przerażenia rodziny;u której mieszka2 • 
Babcia tej rodziny 90 kilkuletnia objęła mnie za' no ;i i bł' ;-.: ■_
" Nio o pud ci nas Pani”. Syn klęknął przed nrttką i historaa '-i 
ubolewał nad nią. Reszto rodziny wiązała tłunioki. Nie T-uućili 
rrnio, i.Tusiałam babcię i całą rodzinę prz©prowadź.ió za 'niaato,1 
i5o drodze zobaczyłam instruk, powiaczlci urzędujące . przy stolic 

ch - punktach, pomocy dla owakuownnoj ludności. Ta•częśó
co.: była spokojna /rynek/, Ludnośó z szopy panicznie wyniosła 
się za miasto.
.;inczoro;i wróci'Lam. na rynek swoją ulicą /po ulokowaniu wyż. w a 
rodziny i uspokojeniu/, W nicścio była cisza i ciemności, ?o= 
wiaczki urzędowały na, poczcie przy centrali wojskowej rod d- t- 
młodeco oficera. Między innyai Iza Ozownićka-Wójcik /przed t~ :a 
^organizowano• /Ja w dalszym ciągu kopałam rowy przeciwlctciio 
z -pewiaczkami poza szkol, "wieczorami do późna chodził'- i 15
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ciemnościach ulic-ni wciąż się dziwiąc, co się stało. • 7rzyr.lv1 
d Łam się codziennie1, ji&k Ejisst© wyludniało 6ię. Zsb 3 
lą członkinię Koln Loki? In* go, dyr. Szoły Handlowej p. 7,av. '< rJ- 
dowaką /zginęła, w Oświęciumiu/, oddała mi kota sjarioniero w , 
opiekę - były i ta£io sytuacje. Bardzo była przerażona, żo 
Niemcy się zbliżają./ •
. ??y3tnv?cł«n przed magistratem miasta, gdzie dowiadywałam si 

żo prezydenci zmieniali się, jeden po dtugim znikał. Podawoac 
wiadomości stamtąd, że się'zbliżają, a wojslca nasze cofają ni-, 
Z Komendą W  nic udało ni się dojść do porozumienia.

, V i jC* O 3 2j O ie cofające wojska polskie zbliżyły się do InowroeT:- • 
wia., Ha zera z wojskiem zaczęła reszta ludności wychodzić z . o ' 
sta. Kobiety pchająca wózki z dziećmi,' starzy ludzie i chorzy ... 
ze szpitala. Zapytałam cię instr. Rychłowskioj Janiny, czy 
puszcza miasto. Odpowiedziała , żo zostajo. Ją ostatnią widzi"' 
łam. Z przewodniczącą Koła Lokalnego H/K nie mogłam nawiązać 
kontaktu. Dołączyłam do ostatniej grupy ludności, w której uj
rzałam znajomego lok-dentystę. Szliśmy razem z cofającym się 
wojskiem wśród płomieni palących się stogów zboża.; Oof nł*v się
dywizja poznańska, w której znajdował się 10 p.p. z Łowicza. ..i
'<7 czasie tego marszu zaopiekowałam się kobietą ciężarną1, którą 
ulokowałam na wozie woj skowym. Po nawiązaniu kontaktu z płk 
Sarneckim /zapamiętałam nazw./ otrzymałam samochód znrakwj r ? ■ - 
ny cywilowi dla kobiety ciężarnej. Jochałyśmy dalej samochód a r 
w pobliżu wojska. Dojechaliśmy razem z wojskiem do Izbicy.
Ij7 ' aontoj woj a . -1,/id7.i~ ,t" 'i arzyby wa j ących,1 zwiadowców, m-sldu^ 
jących o sytuacji zbliżających wojsk niemieckich. Za.krw-wioną 
ręce zwiadoweów zabijających uciekających złapanych ńi^nećw.
V’ojska pokotem odpoczywaj ących. Służbo soritarną - :* ii ’• ■ ri-i'.;
: i. / Z Inowrocławia wyszłam w nocy godz. 1 -sza, dnia 0.0<?.?’r'

nic* a icy weszli do I nov/r o cł a w i n o p,odz. tai rano no . * \_oo " * * ’ ‘17 ' miasto zostało zajęta, wg .informacji instrukt. Olo-iw-nows
■“'i' 3 —D i y o j  /i Inowrocławia/. Dzięki płk Sarneckiemu otvzy"»s-

*łączeni« ! . - d o f o . i i . : z v io  % i 0  p.p. z Łowicza. Kazai . % ii ki
rowoć się do Kutna ze względu na możliwość walk frontowych.

Z Izoicy dotarłam do Żychlina, znaj dującoro .się niad:v ~ r
ca, i a. Kutnom. Znalazłam sio w pobliżu frontu pod Kutnom nad'
rzeką Bzurą, w Żychlinie znadowało się pełno wojska, trwały nalc
cy, a odłamki latały, nad głowami. Razom z wojskiem kryliśmy sir 
pod stogi.
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2 podopieczną w pobliskiej .wsi zatrzymałyśmy sin. 1 okolicy \ 
pełno woj akr i ludnodci uciekinierów. Na Y/orszawę już nic V>' 
przejaleic. W nocy utoczył* się walko wojnk polskich z'niemo* -i 
;.od Kutncu nad rzeką Bzurą, Całą 'noc byłam świadkiem toczącyoh 
,j j i walk. TTnd ranom żołnierze i podoficerowie, którzy nie dos« 
te li sio do niewoli, a przenoszący jeszcze wóród zbóż i sło-v. .aa 
n©co dnia karabiny maszynowe,na...raniona eh.

Podopieczna urodziła dziecko. Po wkroczeniu wojsk ni omie c--- 
kie] i’ do Żychlin* pojochałyćmy do K-utna. Tam zgłosił? i się r. 
sanitarny PCK. Pomagałam przy opatrunkach rannych żołnierzy. 
Koszary zapełniono ofic. i pódofic., którzy zostali wzięci 
niewoli. Donosiłam im żywnodć. ftówńioż podawałam pożywieni-: 
pędzonym kclunaon Wojska Polskiego.

W 194-0 r. wyjechałam, do Łowicza, w którym przebywał- \ do,
41 ewent. 42 r. W związku z Grożącym mi aresztowaniem / ; 
w ••■■na by.lara całą noc/ opuaciłaci Łowicz; no J) rniea. dó Opoczna za 
Skarżyskiem. Następnie do Skierniewic, gdzie wstąpił"'::; do .‘P 
i tom pozostałam do 1945 r. pod■nazwiskiem Misiewicz' / opisana 
pkt c/.

Po przystąpieniu do konspiracji AK w dalszym ciągu tra 
wułom jako służbę podjętą w org. PTTK.

~ 7 -

/-/ Helena Szczygielska

0.09.75 r.
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A r e s z t o w a a i a  ł

W raku 1941 / w©jaa aawiaoka—alamiacka/ w Ł©wiczu. Preoowe= 
łam w kawiarai /pk± Ili/l/. Zjechała do Łowicza Gestapa /ma ey= 
wiła/. Uczęszczali da kawiarni. Jeden z tych "cywilów" r©zpoza* 
mnie jr.ke k-tkę PWK w Inowrocławiu. Peweływał się, że jest narzf 
czoaym iastrukt. Rychłowskiej z Iaewreeławi* i przedziera się 
de alej, zaajdującej się w Lublinie. /Okazał© się pe wejaie, de
ai© było zgodne z prawdą/•
W miesiąc po zjeohaaiu Gestapo rozpoczęły się duże aresztewaaj 

Wkońcu aresztowań Gestapa przyszła pe małe w kawiarai. Dyżur w 
kawiarnu miałam ad 7°®- *15° %  • zastępstwa ad godz.13*# poprosi* 
ła mnie wspólniczka p. Kuźaieka z pewedu godrie, z którym sie
działa przy stoliku. Przetryytaywała mni* de wieezera Ay** 2® *s 
sunięciem mnie z kawiarai/* Późniejsze współpracowniczka z żan=* 
damami/. Wieczorem przyszła prezeska » kawiarni p. m$» M.Kozlos 
radzka, proponująo mi, źe pójdziemy do domu razem,/ w jednym 
kierunku ul. 3-ge Mija Pałacyk/. Ona nioszkała kilkn demów wczet 
alej. Owszem, ale za 15 minut / wstąpiła aa górą tego domu do 
lekarza/. Wróciła po 15 ®t, Wyszłyćmy. Weszłam do mioszkanlt 
/odstąpiona okresowo przez żonę podefic. p, Janecką/. Wchodziło 
się przez kuchnię, tak że kuzynka Władzia śpiąca w pokoju nie 
słyszała mojego wejścia. Po moim wyjaciu z kawiarni w kiłkanaś» 
bie raiaut przyszłe po maio Gostapo. W iaiaszkrjaiu znowu przeczu* 
cis czy intuicja kazała mi idó na II piętro da sąsiadki. Będąe 
tam usłyszałyśmy głośne etąpanie n<gg# /buciorów/ nn I p. Kiesza 
kania były w wieży, kręte schedy baz Jwlatła. Zapewne przypusz* 
czall,że wiodą na strych. M e  przyszli wyżej. Pe pewnym czasie 
przyleciała sąsiadka z parteru "Pani Holaao przyszli pe Panią 
żajidermi". Wstąpiłam aa chwilę de aiaszkania ubrsó się, Władzię 
zebrali i udrli się ponownie de kawiarai, następnie de meleh zns 
j©mych /adresy podała p. Ku^nicka/, a nawet do hotelu.

Ja udałam się de pobliskiego domu de p. Mrji Tozieradzkiej 
/ z którą wradałam z kawiarni/. W tym demu też byłe Gestapo, aa 
które o mało się ale natknęłam/. P. Kazieradzka w tym ozasle słu 
chała radia. Przesiedziałam eałą aee. Władzia płakała, dzięki 
temu gestapewiee pewiedzieł » Na piękne ©czy puszcze cię, be 
joszcze ale zameldowałem wyżej, że zabrałem Olę za twoją kuzyakę

pkt III/5.
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to jest umie* Po skoataktowoaiu się z T7Ł&dziąfvrczosaie
wysłała nas p. Koziwradzka do maj* Nioborowo /powozem zi»nia«
niiUf dzied targowy/. Kawiarnię na krótki ozcs zamkaięto* Pani
Berawska uważała, żo powintasa się zgłosić, Tao kewisraia może
być zlikwidowana, aa którą oddawaa Gest. miŁło nokon* Feai
Kozieradzka zadecydowała przeciwnie* Kawiarnię otwarto* Panie
wspólniczki powoli wycofały się z kawiarni, bo p* Kufnicka
współpracowała z żaadarmami ©prócz jednej / p, Kutfaicke z ATT
otrzymała ostrzeżenie - wyrok/* Na krótko wyjoch*ły&rry do
Skiaraiewie* Stamtąd do Opoczna za Skarżyskiem, do rodziców?

kol. Seehewej, wdowie po ofic, poległym »*d Bzurą - Łowicz.
Ojciec ps kolejara Piotrowski /jedli dobrze pamiętam/. Po

2-ch mieś. wyjeohyłyśmy de Skierniewic, gdzie pozostałam
do t945 r* /Władzia wyjechała do Kuta*/. Easiieszkołam a kol*
Krzyżanowskiej /raąż r  niewoli efic/ op* p. Łowicz/* Szosa
liawakf - Ceciołnia. tfrstępnio u Porcz żona ofic. i u p.Pajączs
kowskiej w Skieraiawicach* Występowałam pod riEzriskiem H* Mi=
s łowicz*

Przyczyny orosztowania - przypuszczalalomu mm-mmmr* + »» w «■» ■■ ««■ o***-# &»*'** mm¥** m o mm mm mm m i w« —> t«m

1* Rozpoznanie mnie z pB*aoy yfrk w Inowrocławiu*
2* Prawdopodobnie byłam aa lifcie jako kandydatka do pracy kom 

pir. przez ofio* WP znajomego p* Borowskiej kontaktujący si 
u uniam  Łowiczu / w Pałacyku/* Po aresztowaniach w j«kia 
oz*s byty oficer Wiśme-.rski czy Śliwiński ud *ł się na wschd 
do ZSHH/.

3* Otrzymywałam gazetki tajae - iafor* o sytuacji walk aa wson 
dzio i iaao od rzekomo osób zaufaaych*

4* Podejrzewam p* Kużaicką, późaioj współpracującą z żandesm*!'!* 
/Pod różaymi pr**ftokstP,«i dążyła do usunięcia tanie z kawiarń

/ Nie trudno było mnie zaaleźć z laowrocłswia w łowiczu. Szyld 
był aa moje aaswiske* Penie ale chciały swojo pwdaó na szyld*

/-/ Heloan Szczygielska 
Wrocław
Borowska 1 9 8 - 5* ^

Ewoat. Skryt. poczt* Wrocław ar 449*
lX̂ r,
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pkt III/5*
A r e s z t ó w  a u i a

■ ’ i ■ ■ ■; ' . 
VJ roku 1941 /.wojno ccw i* cko-ni cnie clco/ w Lowię ztt , • Pr a ęc vra »

':au w kawiarni /pkt IIl/l/. Zjechało do Łowicza Gestapo , /n cy
wila/. Uczęszczali do kawiarni. Jeden z tych "cywili:'’ ros- ne
nie j :--.ko k-tkę FvTK w Inowrocławiu. Powoływał si-a, że jest ,-arz-- ■■■ 

czony: 1 ■ instrukt. Fr/chłowskie j z Inowrocławia i. ‘przedziera si ; 
do. ni oj, znajdującej się w Lublinie,. /Okazało się po wojnie, że 
•nie było zgodne z prawdą/,

77 liesiąc no zjochnniu Gestapo rozpoczęły się dużo areszt-'"mi 
7.rkoiiću aresztowali Gostapo przyszło po ranie w kawiarni.. Dyżur w
iwiarnu miałam od 7°°- 13°°» o zastępstwo od godz.1.3 ’ •'~vo iiuC -,<”4

ła Kinie wspólniczkę p, Kuźnicke z powodu -oótria, z którym si •:• = 
dzieła przy stoliku., Przetrzymywała mnie do wieczora /byłe z • 
sunięciem nnie z kawiarni/, Późniejsza współpracowniczkę z ż-n- 
dnrnnni/, T7ioczorom przyszła prezeska & kawiarni p. ".Kozi <■- 
rudzka, proponując ni, żc pójdziemy do donu razem,/;w Jodny: \ . 
kierunku ul. 3-s'o Maja Pałacyk/, Ona mieszkała kilka domów vez'- 
niej , Owszen, ale za 15' minut / wstąpiło 'âs górę tegó donu do 
lekarza/. Wróciła po 1 5 mt. Wyszłydmy, T7asjsł»m do raicn?,Vni- 
/odstąpione okresowo przez żono podofic.p. Je nocką/, ~ch ?dził:- 
się przoz kuchnię, tak że kuzynka TTłsdzia ópiące w pokoju r-i ' 
słyszę ła moje "o wo jócir., Po moim wyjęciu & kewl en i • ki łk 
b:i 'ii "-.ul. przyszło. po ranie Go stopo, 7/ mieszkaniu ęjnówu -zoo - 1 
oie czy intuicja kazało mi iść na II piętro do ‘sąsiadki, p■■•■ąc 
tmi usłyszałyćmy -łośne- stąpanie nó;., /buciorów/ na H- 'i - ■ 
-"•;j-i- °V-~y w wieży, kręte schody bez {-światła. Zapewne 'rz-- pn . .■.. 
ozeli,żo’ wiodą na strych. -Tio przyszli..wyżej. Po ■ po-Wrr . 1 .
przyleciało sąsicd.ice z parteru MPoni Heleno orzysz 11 no ParaLą' 
ẑ ndfir;-;!" , './"stąpił;-:;a na chwilę -do nicszkońia ubra<* się, V7łedz:Lc 

er.s-.li. i udali ;się pono;/nio do kawiarni, następnie do moich zo'--- 
jcnych /adresy podała p. Kuźnick?./, a nawet do hotelu.

.10. \k.3 ■•"!:•' 1 ni o do ;>oh U  nki or.o donu do f. T.Trji Kozion^lr.ł-j r* ;
/ o. którą urc-dałrni z kawiarni/. W  tym domu też było Gestapo. 
które o mało się nie natknęłam/, P. ICozieredzke w tym czasie o n o 
chal;.--. radie. Przesiedziałam całą noc. TTłndzin płakała, dzięłi 
tonu Gestapowiec powiedział » Ha piękno oczy puszczę ci^, bo ■ 
jeszcze nie zameldowałem wyżej , że zebrałem iGię za twoją icuzy
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to jest innie. Po skontaktowaniu się z Władzią,wczećnia rano'
i

wysłała nas p, Kozieradzka do maj. Nieborowa /powozem.ziemi
nina, dzień targowy/. Kawiarnię na krótki czas zamknięto. Pa
Uorawok: uważała, że powinnam się zgłosić, bo kawiarnia i-.r/ ;
by<5 zlikwidowana, na którą oddnwna Gest. miało ‘‘oko*' *• ?"ni ! • !Kozioradzka zadecydowała przeciwnie. Kawiarnię otwarto, pani
wspólniczki powoli .t/ycofały sio z kawiarni, bó p, -Cu^nicke 
współpracowała z żandarmami oprócz jednej / p. Kuanicka z A 
otrzymała ostrzeżenie - wyrok/. Na krótko wyjechałyśmy- do 
Skierniewic. Stamtąd do OpoOzna za* Skarżyskiem, do rodzieót/ 
kol. :Sochowoj , v,'dowie po ofic. poległym rad-Bzurą. - .Łowicz.''

*

Ojciec ps kolejarz Piotrowski /jeślirdobrze pamiętam/.
3-cli mic3 . wyjochyłyśmy do Skierniewic, gdzie pozostałam
do 194-5 r. /Władzia wyj!echałó do Kutna/. Zamieszkałem'.u kol.
Krzyżanowskiej /mąż w niewoli, ofic/ op. p. Łowicz/. Szos
H<awske - Cogiolnia. Następnie u Porcz'żona ofic', i u p.Ta.ją-
kowskiej w Skierniewicach. Występowałam pod nazwiskiem H. t'i
siewicz. |

Pr z^cz^n^ _ aro s z t o w a ni a _ - _2I2'Z 2 - 2 2 £5 u łSłE
1 . Rozpoznanie mnie z pracy pwlc w Inowrocławiu.
2 . Prawdopodobnie byłam na liście jako kandydatka do prac- ' 

Pir. przez ofic. ITP znaj0216go p. Borawskioj kontaktując-* 
u ninio w Łowiczu / w Pałacyku/. Po aresztowaniach rr j ~ki 
czas były oficer Wiśniewski czy Śliwiński udał oi.o ■ * ■ -a

: d o  ZSRR/. • , •;

3. Otrzymywałam gazetki tajne - infor. o sytuacji welk.ra wt, 
dzie i inno od rzekomo osób zaufanych.

* Podejrzewam p. Kuźnicką, późnie j współpracuj acr. z ź ar/l a rvi 
/rod różnymi pretekstami dążyło d o  usunięcia r a n ie .  55 kawia

/ trudno było mnie ; znało ź<5 z Inowrocławia .'w kotieźu. Szy 
był na mojo nazwisko. Panio nio chciały swoje podać K.V

/-/ Helena.Szczygielska 
Wreóław . 

i ’ \ Borowska.193 - 5 .
• Ewent. -Skryt. poczt. Wrocław 2 , .-.a -
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