
1



SPIS ZAWARTOŚCI 
TECZKI

'fłtfc.

I ./l. Relacja ft.$ e > . A - y

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora

I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

II. Materiały uzupełniające relację

III./l. Materiały dotyczące rodziny relatora

III./2. Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r.

III./3. Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji ( 1939-1945) 

III./4. Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945

III./5. Inne ...

IV. Korespondencja

VI. Fotografie

2



3



A
ARCHIWUM

Elzfrteffr Zawackiej
a*L MAJ.Maria Grześkiewicz ob.Piotrowska ,

. - .d a ta  wpływu______ 7fc iur.  a» 2S27 r .  255 Pow?aia wph''wu-------
Sopot,

Przed wojną mieszkałam na Helu wraz z rodzicami i rodzeństwem 
- feyło »*s 5 siostry, w tym jedna zamężna, (ffensel) oraz P braei* 
Ukończyłam szkołę podstawową pracując na poczcie - byłam jeszcz* 

^  panną• Ojciec mój był kupcem.
Po wybuchu wojny, Niemcy wysiedlili nas i później mieszkaliśmy 
w Gdyni na WiH ominie. Nie pracowałam nigdzie, n/tf ftyław też **- 
meldowana•
F październiku 1941 roku pojechałam do Bydgoszczy do mojego kuzy- 
na Antoniego Fischera - mieszkał on tam wraz ze swoją żoną Broni
sławą i 2 dzieci, z zawodu był kupcem. £T kozynów mieszkałam aż i o 
maja 1542r. £,/. rfo chwili aresztowania.
Zamieszkałam u nich, ehodiaż wiedziałam, że kuzyn został Już 
przez Stefana ffensla wciągnięty do konspiracjif mniej więcej ima 
miesiące przed moim przyjazdem do Bydgoszczy• Kuzyn pracował w 
porcie rzecznym na barkach i przekazywał Stefanowi Henslowi wia

domości, Miał on być potem łącznikiem między Gdynią, W ar szepcą a 
Berlinem. Miał dopiero zacząć właściwą działalność. Gdy zamiesz
kałem u kbzynówf zaczęłam współpracować z organizacją, tj.załat

wiałam sprawy aprowizacyjne, zdobywałam kartki żywn. Miałam opte-
i

kować się popwostu łącznikami, którzy będą przyjeżdżali do domu 
Antoniego• Zaprzysiężona nie byłam - praca bowiem dopiero zaczę
ła się rozwijać. Z łączników z których pamiętam, przyjechał raz 

\ Andrzej Eliasiewicz. Andrzej mieszkał stale w Gdyni, Jakiś czas 
u Strzeleckich, potem ulotnił się do Warszaw?, zginął pod Rado - 
miem chyba, gdzieś coś tam wysadzali - zdaje mi się,że pociąg.
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Miałam odtzfl stale pomagać łącznikom, przygotowywać noclegi, 
troszczyć się o żywność itp, Wszystko jednak szybko się skoii- 
czyłor bo aresztowali mnie Niemcy, ATie wiedziałam wówczas,Jaka 
to organizacja, gdzie należę. Przyznam się, żtf fej/ło wź £o oio- 
jętne, Najważniejsze dla mnie było, żtf & ętfę mogła szkodzić 
Niemcom - wrogom śmiertelnym, Byłam sama, c wtedy łatwiej się V
ryzykuje, Dlatego zgodziłam się na propozycję kuzyna i czekałam, 
kiedy zacznę naprawdę coś robić.
Przed przyjazdem do Bydgoszczy starałam się nomagać jak mogłam 
tym, którzy cierpieli przez wojnę, Afc Kamiennej Górze w Gdyni 
pracowali jako jeńcy - Anglicy, Brałam ze sobą, dziecko udając, 
żff rci&j/ 4o rc<2 spacer. Podkładałam im kilkakrotnie jedzenie 
i papierosy, Jeńcy pracowali na dole, ,/« spacerowałam u góry 
i stamtąd, gdy wachman nie widział- zrzucałam jeńcom na dół ma

łe paczki, /?«<? nawet nakrył mnie strażnik niemiecki, ale nm 
szczęście - p/uścił,

Wysyłałam też pieniądze i paczki (kilka razy) do Stutthofu i do 
obozu w Gusen, Pamiętam tylko dwa nazwiska: Krzyiaiński (wrócił 
z obozu) i Fular (zginsg. w Gusen), Nie uważałam tego za zUkną 
wielką rzecz, tylko za zwykły obowiązek, Myślałam, w tajnej 
organizacji będę mogła więcej zrobić.

Doszło jednak do pierwszych aresztowań - razie w Gdyni, Po

jechała więc do Bdyni kuzynka Bronisława Fischerowm, by się 
czegoś dowiedzieć• Przywiozła złe wieści* Potwierdziła, źe 
aresztowani zostali Stefan Hensel i jego matka Helena, 
powiedziała, że wzięto też obie Strzeleckie (matkę i żonę) 
i panią Maćkowiak,- P. Maćkowiak to była nciocia9 wojenna.
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Zginęła w RavensbrtWck, - Kuzynka była sama w mieszkaniu Strze

leckich nie wiedzsf nic o aresztowaniu obu kobiet• Byłaby tam
wpadła . Mieszkaniu przygotowali bowiem gestapowcy t*zw*nKo-

\

cioł" . Miała jednak wielkie szczęście. Akurat gestapowcy 
wyszli zostawiając pieczy nad mieszkaniem - dozorczyni. Dozor-

% *
czyAi biegła za kuzynką, ale na próżno, udało się jej uciec.

V

Andrzej był w tym czasie w Bydgoszczy. Po tych złych wieściach 
nie uciekaliśmy. Myśleliśmy, że nas zostawię w spokoju. Dnia 

V 12 maja 42 roku do mie szkania kuzyna w Bydgoszczy przyszło 
gestapo . Zabrali najpierw mnie, bo kuzyna nie było akurat 
w domu. ^Poczekali9 oczywiście na niego i wzięli i jego i je

go żpnę Bronisławę. Na drugi dzień po aresztowaniu przęsłu - 
chiwało nas gestapo beriińskie. Zabrali też niejakiego Dominika 
Nie z nałam go przedtym. Po 3 dniach i kuzyna mego Fischera 
i Do minika wywieźli do Berlina. Kuzyna przez pomyłkę wsadzi
li do celi Stefana Hensla - mogli więc razem uzgodnić zezna- 
nia. Na nic im się to jednak nie przydało• My- tj. kobiety, 
pozostałyśmy jeszcze 6 tygodni w więzieniu bydgoskim, potem 
i nas zabrało gestapo do Berlina. Nie przyznałyśmy się do ni
czego,

V Berlinie siedziałam na Kaiserdamm (gestapo) a potem na Hahn- 
strasse, w salowym więzieniu, stamtaft zaś przetransportowano 
nas na Aleksander piat z, do siedziby gestapo-% W berlinie prze

słuchiwali mnie jeszcze. Miwiłam wtedy słabo po niemiecku« 
Najbardziej przeciwko mnie świadczył list znaleziony przy 
mnie, w którym było wiele aluzji i przewidywań, na temat przy

szłości Polski. Na właściwej rozprawie przed seftem wojskowj/n -
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nie byłam , Z tego zwolnili i mnie i żonę kuzyna,.Obie uzgod

niłyśmy nasze zeznania przedtym - mówiłyśmy, że oczywiście wie

my, że są jakieś organizacje i Niemcy je likraidują, Słyszałyśmy 
o tym, ale nic poza tym, Podczas przesłuchań nie byłam bita. 
Podczas rewizji znaleźli u mnie ślubne zdjęcia mojej siostry 
Czesławy, Powiedzieli wówczas : to wy wszyscy, cała rodzina 
jesteście z jednej beczki...*
Podczas wojny , nikt z naszej rodziny nie miał grupy, choć ojca 
mego chcieli do tego zmusić, Bracia moi pracowali w warsztmcie 
pana Hensla (ojca Stefana), młodszy z braci tak był raz zbity 
za mówienie po polsku w Gdyni, że do dziś ma ślady, przeleżał 
wówczas 2 tygodnie w łóżku,

W więzieniu w Berlinie przy Aleksanderplatz przesiedziałam pra

wie 9 miesięcy, Rozprawa przed sęlem wojskom odbyła się w listo 
padzie - o wyroku powiedział mi pilnujący mnie podczas przesłu

chań - gestapowiec,

W więzieniu miałam dobrą funkcję - byłam kalif aktorką, tj,wyda

wałam jeazenie, Miałam więc dzięki temu możność podwwać grypsy 
aresztowanym , to znaczy po niemiecku ncasibyn, W więzieniu tym 
spotkałam też Hanką Lost, Znałam ją przedtym tylko z widzenia, 
Wiedziałam, że miała grupę, bo pracowała w Marynarce wojennej, 

\j gdzie ją umieścił Niedens - Nierzwicki, Ody przywieźli mnie do 
Ravensbr&ck, spotkało mnie tam życzliwe przyjęcia ze strony ko

biet, 11 iw iły o mnie : to ta, co w zielonej sukience podawała 
chleb na Aleksanderpiat z, Aż do wyzwolenia byłam w obozie, Mo

ja kuzynka też,- Pracowałam u Siemensa jako więźniarka. Tam, 
produkowano m,in. mikrofony, części telefonów, aparaty podsłu-
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chowe. Tam też szachrowałyśmy jak tylko było można• Znałam się 
na telefonach trochę, bo do wybuchu wojny pracowałam, na pocz
cie na Helu jako telefonistka•
Po obozie byłam w Szwecji i stamtąd wróciłam do kraju. /to woj
nie pracowałam u braci moich w warsztacie instalacyjnym, potem 
w r. wyszłam zamafi i przestałam pracować. iJfam corłi

- starsza ma 17 lat, młodsza 15-cie•

Sopot, sierpień 1967r.
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Szan. Pani
Maria Piotrowska
8 i-76 i SOPOT

Szanowna Pani !
Serdecznie dziękuję za uzupełnienie danych biograficznych. 

Mam jeszcze prośbę. Ponieważ nie chcę niepokoić siostrę p. 
Czesławę Henslową bardzo proszę o uzupełnienie przez Panią 
następujących informacji dotyczących siostry: 1/ dokładna data i 
miejsce urodzenia £/ jaki miała pseudonim 3/ imiona rodziców 
Heleny Henslowej (teściowej p. Czesławy).

Proszę również o zdjęcia Pań, najlepiej z okresu okupacji. 
Czy może mi Pani napiszć coś więcej o Antonim Fiszerze z 
Bydgoszczy i o jego żonie ?

Jeszcze raz dziękuję za wszelkie dotychczasowe informacje, 
łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku

mgr ska

12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



A  O

PIOTROWSKA IRENA (.ftCVn,Q. J Gdynia ZJ
ad- {/Ai v̂i<u wywiad

Członkini gdyńskiej siatki wywiadowczej ZJ obej
mującej wywiad wojskowy i przemysłowy na terenie 
portu i stoczni w Gdyni. Kierownikiem siatki był 
Stefan Hensel od jesieni i 94lr. Aktywnymi współ
pracownikami S.Hensla byli: Helena, Czesława i 
Bernard HensIowie, Halina i Stanisław Strzeleccy, 
Halina Barczak (Heumann), Krzysztof Nierzwicki, 
Brunon Hiedens-Nierzwicki (brat Krzysztofa), Irena 
Piotrowska, Irena Lost, Franciszek Gburek, Leon 
Szulz, Bronisława i Antoni Fischerowie z Bydgosz
czy, Czesław Kałek, Antoni Czerwik, Edmund Czar
kowski, Jan Tomanek (uczeń Szkoły Morskiej), prof. 
muzyki Marian Sauer, Łucjan Jędrzejczak, Helena 
Maćkowiak T  jej siostra stefantar Przybył nrreszka- 
jące w Berlinie. Łącznikami między Gdynią i War
szawą byli: Zenon Harojek, E.Konieczny ("Maksio") 
i Halina Skarżyńska. Do Warszawy jeździli: S.Hen
sel, E .El iaszewiez, E.Konieczny. Członkowie wywia
du ZJ zbierali informacje o produkcji stoczni, ru
chu okrętów, przemyśle zbrojeniowym oraz o nastro
jach ludności polskiej i niemieckiej. Rejestrowano 
też nazwiska funkcjonariuszy hitlerowskich. Grupa 
ta miała kontakt z wywiaden ZWZ zarówno w Gdyni, 
jak i w Warszawie z grupą K.Wickiego i A . Wi^nsą-Wis’-
___________________________________________________________________B .Chrzanowski, Działalność ZJ-NSZ, [w:] J Walka 
podziemna..., s. £5£-£53.
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