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Relacja Haliny Strzeleckiej.// ^
" 2‘ytVp4TxĄ ye^ł-ł-Ł » JtfŁ.

/ /
Halina Wanda Strzelecka a d„ Staeven c.Artura i Ludwiki z d.Zunke
ur,18*12*1918 r. w Kutnie, wykształcenie średnie, pracownik umysłów;
Pochodzi z inteligencji pracującej /sjciec dyrektor cukrowni/.
Mąż handlowiec, absolwent Instytutu Handlu Morskiego* VV
Zamieszkała w Gd:vni. - teł.22-14-09.
D© 1.IX*1939 r* właścicielka sklepu tekstylnego w Gdyni przy ul*
Świętojańskiej 54, który prowadziła wraz z mężem przy pomocy 3-ch
ekspedientów 19 3Ć* . ,ekspeaien-ow* K«x^cU^ u
Przeszkolenie w ramach Przysposobienia’W©jkowego Kobiet przeszłam 
przy gimnazjum im,gen.Zam®jskiej w Poznaniu, 3^- *
We wrześniu 1939 r* sklep zabrali niemcy, na utrzymanie rodziny 
/była przy bas moja matka/ zarabiał mąż pracując w firmie Rusin
wykonującej prace dla Kriegsmarinearsenał w Gdyni jako elektryk*

^ ' 1  M  * 6A r*\ ^  VJ 
De pracy podziemnej wciągnął nas /mnie i męża/ w 1940 r* Andrzej 

f~ El.iasiewicz b, mary nar z Marynarki Handlowej, kolega mego męża 
z Instytutu Handlu Morskiego. Przed wybuchem wojny zamieszkiwał 
on w Gdyni, ale we ?f:rześniu czy październiku 1939 r* wraz z całą 
rodziną z*stał wysiedlany do generalnej guberni. Eljasiewicz 
urodzony jest 12.sierpnia 1911 r* w BjfszowŁe k/Kijowa. Po skończe
niu Instytutu Handlu Morskiego pracawał ad 15 czerwca 1931 r» 
w Galu jako asystent intendent®, a następnie płatnik na statkach 
Polonia, Kościuszko, Pułaski, Piłsudski* Od 6 grudnia 1937 r« 
pracował jako urzędnik w Biurze Portowym Galu jako ekspedytor, 
deklarant celny i dysponent* Po wysiedleniu zamieszkał z rodziną 
w Warszawie i tam zimą 1939/1940 zsstał aresztowany przez gestapo 
za zerwanie plakatu z napisem "Anglio ta twoje dzieło"» Stanął 
przed sądem wojennym, groziła mu kara śmierci. Po zakończeniu 
rozprawy w ostatnim słowie prasił sąd wajenny o darowanie mu życig 
w zamian za uratowanych przem niega 12 marynarzy z tonącego statku, 
w której t© akcji brał udział jako członek załogi polskiego statku. 
Wówczas sąd wojenny odroczył ogłoszenie wyroku i po sprawdzeniu 
prawdziwości oświadczenia Eljasiewicza, wydał wyrsk unie?;inniający.
Wkrótce p© tym wydarzeniu przyjechał do Gdyni celem utworzenia 

J  punktu kantaktsweg© dla kurjerów przyjeżdżających z Warszawy,
wykonywania f©t©kapii dostarczonych dakumentów, wykonywania .
mikrofilmów-negatywów, a nadto prswadzenia wywiadu - wszystko 
dla dowództwa ZWZ w Warszawie na rzecz rządu londyńskiego* 
Eljasiewicz pszsstał w Gdyni, by tą pracą kierować, zamieszkał 
u nas, był© ta jeszcze przy ul^vięt©jańskiej 6 4. Sastępnie
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gdy się przeprowadziliśmy w działki leśne przy ul*Tatrzańskiej 
mieszkał w poksiku na psddaszu nad naszym mieszkaniem. Eljasie
wicz zaczął prac®wać również w parcie w Kriegsmarinearsenal 
w firmie Badziąg. Mąż mój i E^iasiewie z zatrudnieni w ten sposób 
mieli dogodne warunki do zbierania materiału dla wywiadu,Z centrali 
ZWZ z Warszawy przyd ieżdżali w spraw a eh, wy w 3a d u :’ — *««Cływ*1/ Kierzwicki Krzysztof ps. "Ci®tka”, lat sk®ł© 30, nauczyciel 

z zaw@dU. Mówił© się 3 nim, że jest t® gruba figura w centrali
Aj0l/*v' v ZWZ w Warszawie _ ,. _t ; *" •• *2. /

2/ Ksnieczny Edward, lat ®k®ł® 20, przyjeżdżał z instrukcją i za
bierał zebrany materiał w f»rmie mikrofilmów-negatywów„ H©c®wał 
u nas i wyjeżdżał alb® wprost ds Warszawy, alb® d® Berlina lub 
Bremen. Mówił, że przeważane materiały ukrywał w pociągu pad 
siedfeniem, alb® pod ławką. ’ etLi-

3/ Stefan /letnik/, młody* który przyjeżdżał również w tym^charak- 
terze co Kanieczny. W czasie pobytu w Gdyni również mieszkać 
u nas* . - .

ludziom tym udzielaliśnę? wraz z mężem wszelkiej p®m®cy, jak
♦również ©bydw® je wykanywaliśf&y* fst©k®pie i negatywy. W mieszkaniu 

naszym w łazience przy futrynie drzwi był® zr®bi®na dziura zamas- 
kawana, gdzie przechowywaliśmy przygotowane negatywy filmowe®
Eljasiewicz p® pewnym czasie przerwał pracę w percie i wyjechał 
ale c© pewien czas na krótka przyjeżdżał. Eljasiewicz przed wyjaz- 

v- dam kierownictw® komórki przekazał Stefanowi Henślawi zam* w Gdyni, 
m®gł® t® być p®d koniec 1941 wzgl.1942 r* Przy utworzeniu k®mórki 
mąż mój składał przysięgę. Od mnie przysięgi nie edbieran® mim® 
że współprac®wałam we wszystkim z mężem i ® wszystkich sprawach 
wiedziałam,, W czasie narady wzgl*adprawy człsnków komórki wywia
dowczej nie brałam udziałutylk© byłam czujką t*j* ®bserwowałam d®m 
na zewnątrz ®d ulicy. Dom miał wyjście z tyłu na ®gród, a następ
nie w las*
Z 10/11 kwietnia 1342 r, w n®cy pad nieebecnaść męża, który ®d 
marca 1942 r* był delegawany jaka elektryk d® pracy pad Włacławek 
nastąpiła rewizja i areszt»wanie mnie i mejej matki przez gestapa*; 
Był® t® na parę gadzin p® wyjeździe męża p® krótkim pobycie świą
tecznym* P® areszt®waniu zabran® nas da gestap® na Kamienną Górę 
a następnie p® kilku gadzinach przewiezi®n® d® Gdańska.
W czasie krótkieg® pobytu na Kamiennej góze stałam p®d jedną celą, 
a p®d drugą stał^Stefan Henzel, który w pewnym m®mencie wyciągnął 
c#ś z kieszeni i chciał wł®żyć d® ust, ale gestapowiec wytrącił 
mu t® z ręki, zabrał i uderzył w twarz. P®d k®niec kwietnia 1942 
wraz z matką z®stałam wysłana d® Berlina d® więzienia Sfcfaralotten-

|J
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borg, skąd z aktem • skarżenia /H»ch und Landesrvereit/ przeszłyśmy 
da więzienia Maabit, skąd po pewnym czasie przewieziona ranie na 
poród do więzienia Barnimstrasse. W czasie pebytu w więzieniu 
byłyśmy obie wielokrotnie przesłuchiwane. Siedziałyśmy' w innych 
celach, Mie przyznałyśmy się do niczego* Zarzucano nam Eitwissen 
schaft t.j*, że wiedziałyśmy o konspiracji EIjas#iewicza i Koniecz
nego, a nie doniosłyśmy do gestapo. Mimo, że stanowcza zaprzecza
łyśmy zarzutom wpisano nam do protokołu przyznanie się do winy. 
Konfrontacji z przesłuchującym gestapowcem odmówiono. Przed sądem 
wojskowym przesłuchano nas tylko raz. i wówczas pokazano nam ustęp 
protokołu sporządzonego przez gestapo, w którym fałszywie wpisana 
przyznanie się do winy. Po urodzeniu dziecka w biurze więziennym 
odczytano mi pismo sądu wojskowego, że Jestem "Freigesprochen", 
ale mima uniewinnienia przekazuje się mnie da dyspozycji gestapo. 
Gestapo mnie i moją matkę przesłało na bezterminowy pobyt w obozie 
koncentracyjnym RavensbrH.ck* W obozie figurowałam pod nra 16581 
W Berlinie przed wysłaniem mnie d© ©bozu, dzięki staraniom rodziny, 
syna mego,urodzonego w więzieniu,zabrała moja siostra zamieszkał® 
w Krakowie. Z obozu wróciłam pod koniec maja 1945 r„ do Krakowa 
do syna, gdzie też oczekiwał na mnie mąż, który przez cały okres 
okupacji ukrywał się stale zmieniając miejsce pobytu, gdyż zapadł 
na niego zaocznie wyrok skazujący na karę-śmierci, z Krakowa z całą 
rodziną powróciłam do Gdyni, gadzie wraz z mężem uruchomiliśmy 
nasz sklep tekstylny zabrany nam w 1939 r. przez nieme ów. Sklep 
prowadziliśmy przez 3 i pół roku, d© czasu przejęcia go przez MHD* 
Po zlikwidowaniu sklepu mąż podjął pracę w PKS, a Ja chałupniczo 
wykonywałam trykotaże. Od 1956 r« zaczęłam pracować w Aptece leków 
zagranicznych Jak© księgowa, a następnie w Banku PKO. W r*i957 
zmarła moja matka, a w r* 1964 zmarł przedwcześnie mój mąż na raka 
płuc* gdy syn mój był Jeszcze studentem Politechniki Gdańskiej*
Od 1 września 1974 r<, przerwałam pracę z powodu złego stanu zdrowia 
/zawał serca/. Jestem na rancie rodzinnej wynoszącej 1160 zł.
Po wyzwoleniu opiekując się starą matką, \s/-ych©wując syna i pracując 
zarobkowo mim© złego stanu zdrowia, nie mogłam aktywnie poświęcać 
się pracy społecznej. Jestem członkiem ZBoWiD /nr.leg*3215 
oraz członkiem Klubu b.więźniarek obozu Ravensbrttck.

Po wyzwoleniu nie spotkałam się z osobami wchodzącymi w skład 
komórki wywiadowczej. Aresztowany wraz ze mną Stefan ffensel został 
przez nie mc ów stracony. Konieczny był aresztowany w Berlinie, zażył 
truciznę, ale go odratowano. Dalszych losów jego nie znam.. Krążą
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niesprawdzone pogłoski, że uciekł w czasie nalotu. Krzysztof 
lierzwicki podsbn© wpadł w ręce gestapo i zsstał stracony* co jest

f ż  U  /yv ('bardzo prawdopodobne, bo i brat jego, zaangażowany w innej komorce, 
który dla celów konspiracji zmienił nazwisk® na liidens, był sądzony 
przez sąd wojenny w Berlinie i stracony w 1945 r0 Żona Nidensa 
Aniela z d«,Abraham. przebywała w sbozie koncentracyjnym Ravensbrftck , 
w 1945 r« ewakuowana z transpsrtem chorych, do Szwecji, zmarła tam 
po kilku latach. M e  znam Wż losu Stefana /lotnika/,
Eljasiewicz p-oćobne zginął latem 1944 r, pod Radomiem w czasie 
przew©żenią transportu broni, eLo

s *2r •.

/Halina Strzelecka/
G d y n i a ,

«
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Relacja Haliny Strzeleckiej fał % r'{y'‘ ' v0 r< ' ’ * °̂fvui
*?■,Państwo Strzeleccy /Halina i Stefan/ mieszkali w Cdyni przy ulicy 

Świętojańskiej 64.P© wyrzuceniu przez Niemców zamieszkali przy ulicy 
Ta trzańskiej /numeru nie pamiętam/.Mąż H.Strzeleckiej Stanisław był 
w Szkole Podchorążych rezerwy w Zambrowie.Ze względu na wadę wzroki 

y w jednym oku został zwolniony „Wraz z Andrzejem Eliaszewiczem skończył 
Instytut Handlu Morskiego.A.Eliaszewicz nrzed wo.iną pływał na statkach 
handlowych.Był porucznikiem rezerwy /piechoty/?. Podczas kampanii 
wrześniowej 1939 r walczył w obronie Gdyni,a no ,1e1 zakończeniu zna- 
18 zł sie w Warszawie. Tam w końcu 1939r został aresztowany za zrvwa- 
ni? plakatów: "Anglio - twoje duieło!". W ostatnim słowie wspo^iał, 
że przed wojną był uczestnikiem akcji ratunkowe i statku bandery nie
mieckiej "Horst Wessel"* W związku z tym prosił o darowanie życia. 
Wówczas otrzymał wyrok sześciu miesięcy więzienie.Po odbyciu wyroku 
przebywał na terenach wschodnich,skad przypuszczalnie w lecie 1940r 
przybył do Warszawy.Wówczas H,Strzelecka napisała do jego siostry 

^ Ireny,u której A.Eliaszewicz zatrzymywał si®, Î ist w jeżyku niemieckim, 
z prośbą aby przyjechał.List podpisała "Heil Hitler".Ściągnęli go w ce
lu założenia organizacji podziemnej.H.Strzelecka nie .iest pewna,czy do 
napis=n1® teep listu nie zmonitował lej A.Eliaszewicz. H.Strzelecka 
mieszkała również z matką Staeven.Po przyjefdzie do Gdyni okazało się, 
że Eliaszewicz ma jakieś kontakty z podziemiem ~z Warszawy.Do organi
zacji zwerbo -;/pł jej męża Stanisława.0 ile wiadomo,to ani jeden,ani dru
gi przysieki nie składał.THe używali też pseudonimów.^ każdym badf 
razie jeżeli przysięgał to przed Eliaszewiczem.Eliaszewicz mieszkał w 
Gdyni przy ulicy Tatrzańskiej,piętro nad Strzeleckimi /przedtem miesz
kał u nich przy Świętojańskiej /.Państwo Strzeleccy 7-nali się z Eensla- 
mi, mieszkajacy mi przy ulicy Słowackiego jeszcze przed wojną.Poznali ich 
przez Bolesława Wąsowskie&o.Ponieważ posiadał obywatelstwo USA w 
kwietniu 1940r wraz z żoną wyjechał do Stanów Zjednoczonychj.Stefana 
Hensla wciągnął do organizacji Eliaszewicz.W celu złożenia przysięgi 
Hensel jeździł aż do Warszawy.Eliaszewicz,Strzelecki i Hensel pracowali 
w Kriegsmarinearsenal.Eliaszewicz jako ślusarz,mąż jako elektryk. 
A.Eliaszewicz kursował często między Warszawą a Gdynią. H.Strzeleckiej

V wiadomo,że przez jakiś czas pracował u B.Bsdziąga.^ówił^że wszelkie
informacje wwiadowcze są przekazywane do Lond-w*.Wspominał o Eksporzy- 
tncze Wywiadu.
W mieszkaniu państwa Strzeleckich był punkt kontaktowy.Przyje9dżało t»m 
kilka osób.Otrzymywqałi nocleg i wyżywienie.Podczas takich zebrań na 
striystraży stało H„Strzel®cka.Stanisław Strzelecki robił zdjęcia z por 
tu.Pracowni a fotograficzna mieściła się u nich w domu„Błona,którą za
bierali kurierzy nie była wywoływana.Skrytka była w łazience koło fra
mugi drzwi.Kiedyś nawet przyszedł policjant w momencie pracy,ponieważ
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źle było zasłoniete okno.Być może jakieś zdjęcia wywołano,ale W.Strze
leckiej nie nie wiadomo na ten temat.7djęcia były robione aparatem 
"Le.ike".S*Str,*6*leck8 i .1e,1 matka Ludwika przygotowywały noclegi i wy
żywienie dla kurierów.
Najważniejsza o-aob® po Eliaszewiczu był S.Hense1 .Właściwie to on dowo
dził grupą.H.Strzelecka odnosi wrażenie,że Eliaszewicz .iakby zakończył 
działalność i przekazał dowództwo Hen*!owi.Było to w końcu 1941r lub 
w początkach 1942r.Eliaszewicz będąc na Wschodzie zauważył,że trudniej 
.iest montować sieć konspiracyjną na terenach ZSRR niż na terytorium 
okupowanym przez Rzeszę.*Renslowie mieli grupę Reichdeutsch,co ułatwia
ło im działalność podziemną.Do Strzeleckich przyieżdżalitEdmund Konie—

V czny/wołali na niego "Maksio"/ z Bydgoszczy w wieku ok.20 l.,Krzysztow 
r/JtA J Nierzwicki /wołali na niego "Ciotka"/- nauczyciel z Tucholi/?/-starszy 

wiekiem,szatynowaty.A.Eliaszewicz mówił,że .iest to wvsoka figura.
 ̂ przyjeżdżał też jakiś lotnik o imieniu Stefan/?/.wierzwicki miał brata 
Widensa,który zostać "tracony.Natomiast jeso żona siedziała w Ravens- 
brftcku.JFidens miał grupę Reiche. Konieczny,wierzwicki * lotnik przy
jeżdżali z Warszawy po materiały wywiadowcze .̂ idens był bardzo mocno 
9taangeź,oweny.HfStrzelecka nie wie czy to imie czy pseudonim.
E„Konieczny jeździł do Hamburgs,Berlina.Do Strzeleckich Dr̂ .yjeżdżał w 
mundurze kolejarza.Żartowali nawet z niego,że po wojnie będzie minis
trem komunikacji* -
W tej trupie wywiadowczej była też zaangażowani* narze^.ona Hensla - 

\i Barczak,pracująca w lokalu "Cafe Berlin".Pracował też tam Czesław 
y Kałek i prof.Sauer.Mieli ze sobą powiązania konspiracyjne.
H.Strzele^a przypomina sobie nieraz spotkania Nierzwickiego,męż» ł 
Mensie.Nie wiadomo jej jednak o czym radzili.
E.Koniecznv mieł ok. 30 lat — był blondynem, lotnik również młodym 
blondynem.S.Strzelecki wvmienił kiedyś żonie nazwę organizacji —Zwią
zek Jaszczurczv.Oprócz wvmienionych osób do Strzeleckich Drzychodeiły 
też inne osoby,ale ani nazwisk,ani pseudonimów H.Strzelecka nie zna.
? innych osób związanych z ta grupą H,Strzelecka przypomina sobie 
Hannę Czupryńskę-Lostówną,którą zwerbował chyba A.Eliaszewicz /siedzia- 

s ła w RevensbrttckAJzesław Kałek,Marcin Sauer,chyba Bronisława Fiszerowa, 
która bywała u nich w domu,ale o tym H,Strzelecka dowiedziała się po 
wojnie.
^a początku 1942r E.Konieczny został aresztowany w Berlinie.Przez dwa 
miesiące nanowała cisza.Eliaszewicz powiedział:"Maksio" bochater - za
żył cjanek.Truciznę tę mieli wszyscy.Po pewnym czasie Kensel powiedział 
że odnosi wrażenie,iż jest obserwowany przea Gestapo.Niemcy aresztowali

4

jego brata bliźniaka. Stefan chciał mu bardzo pomóc.Miał nawet możli
wość ucieczki do Szwecji,ale ze względu na brata Bronisława zrezvgno- 
wał z niej.
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W kwietniu aresztowano ^ała grupe.W nocy z 10 na 11 kwietniw 1942r.
H.Strzelecka została aresztowana wraz z matką.weża Stanisława nie było 

v wówczas - był we Włocławku.Skierowanie dał mu Walter Pustówka,który 
pracował w Arbeitsamcie.Pustówka przed wojną był fryz.1erem.Mie.isce pr«- 
ey S.Strzelecki wvbrał sobie sam. Pustówke znali jeszcze przed wo.iną. 
Mieszkał on w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej.Po aresztowaniu znalazły 
się na Kamiennei Górze.Widziała tam Hensla.Gestano zabrało mu trucizn*. 
Otrzymał za to uderzenie w twarz.Truciznę miał przypuszczalnie w gór
ne.i kieszeni.
Stanisław Strzelecki pracował wówczas jako elektryk w ma.iątku Kauestera 
Wiadomość o aresztowaniu podał mu przez telefon blokleiter:"matka i 
żona chora”.Mąż pytał:Czy mam wracać?" Blokleiter:"N8 miłość Boską 
nie!".Niemiec ten pochodził z Austrii.wazvwał się Hanysz.l,ąż używał 
nazwiska:Mirski.Aresztowania dokonała Gestapo Berlińskie.W ich domu 
r̂obiono rewiz.ie i kocioł.Aresztowana była też Lostówna,matka Hensla 
i jego narzeczona/została zwolniona potem/,'?z.?rałek,M*Saufir.Po snisa- 
niu personaliów H.Strzelecka przewieziono do Gdyńska.W Gdańsku sie
działa dwa tygodnie przy ulicy Qk0D0we.i.̂ ie była bita w śledztwie - 
była w ciąży*0 ile jej wiadomo,innych też nie bili .Z Gdańska .iechała 
wraz z Kałkiem,Sauerem,Henslem i .iego matką oraz narzeczoną. Jechała 
też je,j matka .W Berlinie siedziała nsAłsks Alexanderplatz,w Moabicie 
i w więzieniu kobiecym,gdzie był lazaret.Tam rodziły kobiety.Stamtąd 
zesłano ją do obozu .W śledztwie pytano H*Strzelecką o zd.ięcia wywia
dowczej "Ciotkę",o męża i Eliaszewicza.O Koniecznego nie pytano .Nie 
sugerowali,że .iuż ktoś sypie,ale wpisali,że do winy cała grupa przyzna
ła się.Raz jeden z przesłuchujących przyniósł rolkę znalezioną u nich 
w domu i Drzez nieuwage Wyświetlił.Na to drugi ąo objechał»W akcie 
oskarżenia sformowano Drzeciwko niej zarzut.Wiedziała od 1940r o powste 
niu organizacji i nie zameldowała władzom niemieckim,przez co Dopeł
niła zdradę stanu.W akcie oskarżenia figurował też Koniecznv i Elia- 
szewicz. Nikt nie był konfrontowany z S.Koniecznym.W wykazie nie ma 
go również.H.Strzelecka otrzymała wyrok uniewinia.iacv.Matka jej pro- 
teśtowała,że wpisano przyznanie się do winy.Matka otrzymała wyrok 
śmierci,zamieniony na dożywocie.H.Strzelecką przekazano znowu Gestapo. 
CTi powiedzieli,że nie są tacy głupi jak wojsko i wobec tego tak czy 
owak pójdą do obozu,gdyż niedowierzają im.
H.Strzelecka przypomina sobie,że mąż składał napewno przysięgę.Przy- 
Domina sobie,że w 1941r widział Hitlera,który przyjechał incognito. 
Siedział wysoko na rusztowaniu i aie słyszał,.lak Wiemcy opróżniali 
hełe.Magle zobaczył samochód osobowy i Hitlers.W domu opowiedział jej 
o tym,żałując,że nie miał karabina maszynowego.
H.Strzelecka przypomina też sobie nazwisko innego członka tej grupy 

\/ Zenona Narojka /ok.20 lat /.
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O ile jej wiadomo,Lostówna pracowała na Helu lub we Władysławowie. 
Jeździli tam Stanisław Strzelecki i A.Eliaszewicz.
S.Strzelecki zmarł w 1 %4r.

Ib H.Fiszerowa przyjech0?® w kwietniu 194?r w jakiejś sprawie do domu 
państwa Strzeleckich.Dzwoniła,ale nikt nie otwierał.Miała dużo szczę
ścia, ponieważ dopiero co skończył się u nich "kocioł".¥ąż Piszerowej 
Antoni był również aresztowany.Został stracony.Gestapo aresztowało też 
Fiszerową. H.Strzelecka spotykała się na przesłuchaniach z nią i z Ma— 

\/ rią Grześkiewicz /obecnie Piotrowska/ Były razem w Ravensbrtlck.Widziała 
y się również,ale będąc w więzieniu z Wandą Węgierską, W.Węgierska opo
wiadała,że była w organizacji Wiązek Jaszczurczy.Mówiła,że brano Ją 
do Warszawy na "wabia" w lokalach,na «kx ulicach.
Maż H.StraeleckieJ Stanisław widywał się z Lostówną w Wielkiej Wsi 
/Władysławowie/ w lecie 1941r. Jeździł tam też A.Eliaszewicz.
Po aresztowaniu grupy wywiadowczej S.Strzelecki udał się do Warszawy. 
Tam był w kontakcie z A.EłiaszewiczeTUMieszkał przy ulicy Chopina.Był 
nadal zaangażowany w pracy konspiracyjnej.Przy ulicy Chopina cudem 
umknął aresztowania.Zawdzięcza to dozorczyni domu,która mimo gróźb 
przybyłych Gestapowców zaręczyła,że w mieszkaniu tym znajdują się 
Niemcy /grozili,że Jeżeli mówi nieprawdę,to ją zastrzelą/.W tym czasie 
S.Strzelecki wraz z kolegami czyścili broń.Przed Powstaniem maż wy
jechał z Warszawy uda.ią̂  się do Lanc korony. Chciał być bliżej dziecka.

\f H.Strzelecka znała żonę Antoniego Przygodzkiego.Znała również jego 
samego.Z żoną siedziała w RayensbrOck.Wyjechała ona do Szwecji.
W Charlottenbursru śledztwo prowadziło gestapo.^astęprie po przeniesieni 
niu do Moabitu została oskarżona przez Volksgericht.Potem Trybunał 
Ludowy uznał,że sprawę tę powinien rozpatrzyć Reichsgericht.Kiedy nie 
udowodniono H.Strzeleckiej winy,przekazano tvm,którzy ją aresztowali 
tj.Gestapo.
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0 0  0 2 0  i
Informacje o Irenie Loet-Czupryńskiej 

/Uzyskane od H,Strzeleckiej/.

I.Lostówna jako telefonistka w Kriegsmariiiearsenał na Oksy*- 
wiu.Do organizacji wciągnął ję wKidens"'-Nierzwicki;Kiał on gru
pę narodowościową.Wiosną 1941r zaprzysiągł I.Lost.Kie mia^a żad
nego pseudonimu.Kontakt otrzymywała z A.Eliaszewiczem,Hierzwickim
i S".Strzeleckim, Ze Strzeleckim spotykała się w Wielkiej Wsi/obec*. 
nie WładysłBwowo/*Chodziło o to, aby nie zwracać na siebie uwagi.
I.Lost jeździła też do Warszawy-do rodziny.Tam widywała się z 
Eliaszewiczem i Hierzwickiim oraz innymi osobami,łecz ani pseudo
nimów, ani nazwisk nie pamięta.Hio też nie może powiedzieć o Sau- 
erze i KałkuiPodczas okupacji mieszkała w Gdyni przy ulicy Abra
hama.

*
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liO Halinie Strzeleckie.j~z Gdyni
Poznałyśmy się w obozie koncentr.Ravensbrtock.Przebywała tara razem 

z matką.Byłyśmy chyba na jednym bloku,bo razan chodziłyśmy do łaźni. 
Polubiłyśmy się.Jej matka była pochyloną,wychudłą staruszką,która 
słabo już chodziła,to też byrdzo się martwiłyśmy o nią w czasie selekcji 
więźniarek,aby nie dostała się do kolumny przeznaczonej do krematorium. 
Najgorsza była ostatnia selekcja wiosną 1945r.Ale udało się Halinie 
przemycić matkę do kolumny więźniarek zdrowyc&.Potem,gdy zaczęły odbywać 
się transporty do Szwecji,wypuszczono też więźniarki niemieckie na 
wolność./dodomu/ W tym zamieszaniu udało się Halinie wraz z matką też 
opuścić obóz,udając,że są emkami. Pojechały wraz z ^Łemkami do Berlina. 
Stąd przysłała nam Halina kartkę,podpisaną umówionym nazwiskiem, 
z wiadomością,że dotarły do Berlina.Dalszych ich losów nie znam,gdyż 
odtąd już nie miałam żadnej wiadomości od Haliny. Podała rai wprawdzie 
swój adres w Gdyni na ul. świętojański ej, ale pod wskazanym numerem 
nie znalazłam jej.Nie napisiła też do mnie.
Chełmno,dnia ll.V.1976r.
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Szan. Pani 
Halina Strzelecka 

81-900 GDYNIA

V
Szanowna Pani !

Porządkując Pani teczkę osobową znajdującą się w Archiwum 
fundacji zapoznałam się z bardzo interesującą Pani relacją. 
Proszę zby zechciała Pani podać swój pseudonim konspiracyjny 
oraz przesłać do zbiorów ikonograficznych Fundacji swoje 
zdjęcie, najlepiej z okresu okupacji,

Łączę wyrazy szacunku
Dokument a1 i s tka 

mgr Hanna Marcinkowska
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U R Z Ą D  M IA S T A  G D Y N I
Wydział Spraw Obywatelskich Gdynia, dnia 21o01«1998
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
A le ja  M arsza łka  P iłsudskiego 5 2 /54

81 - 382 Gdynia

O B M .111.5113-34/98

%

FUNDACJA
Archiwum Pomorskie Armii Krajowej 

Biuro Filii 
ul. Chlebnicka 36 §2=§30_GDĄfiSK

Odpowiadając na pismo z dnia 15*01.1998 dotyczące adresu 
Pani Haliny STRZELECKIEJ zam. Gdynia
informuję, że wymieniona była zameldowana na pobyt stały w Gdyni

do dnia zgonu tj. 13.11.1993r.

REFERATU

] Maria Piwosz
J)oUa*-v) i, jm t f-
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Strzelecka Halina

Harcerki 1939 - 45» 

K.Wojt., 95.

Stutthof
SzSz

str. 3C5
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STRZELECKA HALINA Gdynia ZJ 
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 194ir. Aktywnymi współ
pracownikami S.Hensla byli: Helena, Czesława i 
Bernard Henslowie, Halina i Stanisław Strzeleccy, 
Halina Barczak (Neumann), Krzysztof Nierzwicki, 
Brunon Niedens-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, Lucjan Jędrzejczak, Helena 
Maćkowiak i jej siostra Stefania Przybył mieszka
jące w Berlinie. Łącznikami między Gdynią i War
szawą byli: Zenon Narojek, E.Konieczny ("Makaio") 
i Halina Skarżyńska. Do Warszawy jeździli: S.Hen
sel, E .Eliaszewicz, 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
B .Chrzanowski, Działałnoś ć ZJ-NSZ, 
podziemna..., s. £5£-£53.
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