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Helena Neumann podczas okupacji i oczywiście przed wojną nosiła nazwis\J ko Barczak, Od 1940 r zaczęła r>racov/a<5 w "Cafe Berlin”. Pracę tę pod
jęła dzięki znajomościom - zna.ioma jej pomogła. Soezątkowo pracowała
w Kuchni, a następnie w charakterze bufetowej. Kawiarnia "Kafe Berlin"
mieściła się przv ulicy 10 Lutego - obecnie gmach PIO. Pewnego dnia

1 940 r do kawiarni przyszedł mężczyzna ok. 20 lat i przysłał .ie.i bile
cik, w którym prosił o spotkanie. Odpowiedziała mu, że .iest .iuż zarę
czona w związku z r^zym spotkanie to nie może dojść do skutku. Przysłał
więc jej drugi bilet, w którym zaznaczył, że mogą przecież na szereg
tematów rozmawiać np. o literaturze. Zgodziłam się w końcu. Krótko po
spotkaniu przyszedł do kawiarni z matką na tzw. "Matine" - koncerty
odbywa.iące się między 13OO _ 14OO, Mężczyzna ten na pierwszym spotkaniu
sj

przedstawił Się jako Stefan Hensel. Później dowiedziałam się, że uro
dził się w 1920 r w Gostyniu Poznańskim i tam zdał maturę. Po raz dru
gi przyszedł do kawiarni ze swoją matką, aby pokazać .iej swą znajomą.
Niebawem E. Barczak została zaproszona do państwa Henslów. W ten sposób
nawiązała się bliższa znajomość międzv nimi.W krjStce zaręczyli się
1941 r. S. Hensel wspomniał je.i o konspiracji. Mówił o organizacji
noszącej nazwę Związek Jaszczurczy. Nawiązywała ona do jaszczurki,
której po obcięciu ogona, znowu odrasts nowy. Ale wiedziała też, że
działają na r ^ c '7 AK. W tajnej organizacji była też matka Hensla. Ona
również mówiła o Związku Jaszczurczym. H. Barczak w domu państwa Hen
slów, którzy mieszkali w Gdyni przy Plscu Grunwaldzkim nr. 18, składa
ła przysięgę. Odbierał ją Stefan Hensel. Prosił ją o znalezienie do-
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brych Polaków. Poleciła więc Leona Szulca, z Deutsche Werke. Skończył
on przed wojną I rok Szkoły Morskie.i - Dział Mechaniczny. Siostra
L. Szulca była narzeczoną jej brata.Ojciec Szulca był leśniczym.Mieszkeli na Grabówku w leśniezówce.S. Hensel zaprzysiągł Leona Szi*lca.

s/

Właścicielką "Oafe ^erlin" był Hans Hotst Dera* Do kawiarni tej "rżyf
jeżdżał kurier z Warszawy ?enon Warojek - wiedziała o nim od S. Hensla,
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Pez.ypuszczalnie przychodził on też na spotkania do HenslOw, ale
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H. Barczak nie widziała go tam w mieszkaniu Stefana. 7 Warszawy przyx/ .ieżdżał też Krzysztow Nierzwicki. Był on oficerem - jakaó ważna "figur*
Rozmawiał on z Henslem tylko w cztery oczy.Prze* cały czas,aż do aresz
towania* mieszkanie Henslów było punktem kontaktowym z Warszawą.Według
F.Barczak narzeczonego jej wciągnął do organizacji chyba Andrze.1 Elia^ szewicz,który w ciągu 1941 r/dokładne.i daty nie zna/ przekazał mu do
wództwo nad wywi8dem*Obowiązywał ich system tró.ikowy.Tnnym współpraJ równikiem S.Hensla był Edmund Koniecany. Miał on chyba 19 lat,pochodził
% Bydgoszczy.Aby ułatwić sobie wyjazdy do Rzeszy przylął grupę - był
volksdeutschem.Jeździł on do Niemiec w sprawach konspirocyjnych.Rywał
\J w Berlinie i Bremen.W Bremen zatrzymywał się u J-ucjana Jędrzejczaka i/

muzykant* z "Cafe Berlin".Adres uzyskał od profesora Sauera,który wra*

^

ze xxssaox swym uczniem Gzesławem Kałkiem grali również w orkiestrze
"Cafe Berlin”.Ł.JEędrzejczak był wraz ze swoim kolegą delegowany do
Bremen.Bardzo energiczny był wspomniany już L.Szulc,którv przynosił
plany łodzi podwodnych.1? racji swojego zawodu pracował na nich.Mówił
jej,że wprowadzony był na łódź z opaską na oczech.Wykradzione dokumen
ty przekazywał Stefanowi Henslowi.Przed oddaniem ich,przechowywał je
w skrzynce od cygar i przechowywał na poddaszu.Podobno wykradł plany
"Gueissenaua".Z Henslem współpracował też brat kuriera kursującego

/ między Warszawą a Gdynią - ł(Krzysztofa Nier?wickiego - "Nidens",który
v/ pracował w Deutsche Werke.Hensel zaprzysiągł też Jan? Tomsnkn « ro—
.... “ ...
' " ~
...
'
.. ..... * ~
botnika portowego.J.Tomanek przed wojną skończył ffimnazjum.Dostarczał
informacje z

D o r tu.Spotykał

się ze Stefanem Henslem niedaleko Szkoły

Morskiej u zbiega ulic Grabowej i Czerwonych Kosynierów*
Jeżeli chodzi o prof.Sauera to nie był on według H.Barczak w konspi
racji .natomiast Cz.Kałka w pewnym sensie zmuszono.Opinię tę opiera na

Po wypiciu pewnej dawki wódki Cz.Kałek wyraził się pół żartem,pół serio
O' Czerwiku i innych " zdrajcy ".Odniosła wrażenie,że dotyczyło to spo
sobu w jaki go zwerbowano.Muzycy zatrudnieni w "Cafe Berlin" obserwo
wali Niemców przychodzących do kawiarni.Raz hvł w niej nawet Albert
Forster.Nie było możliwości wsypania mu jakiejkolwiek trucizny,gdyż
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sama szefowa przygotowywała mu kawe.Dokładnie H.Barczak nie potrafi
określić zadaó muzyków z teł kawiarni.Parnięta tylko,że przychodzili tam
U

E.Konieczny,Z.TCarojek,A.Eliaszewicz. A.Eliaszew4cz pracował u B.B#dzi»-

n/ ga.Ojciec Stefana Michał znał się dobrze z Badzięgiem.
S.Hensel znał się też z Marianem Kowalskim,który w czasie wojny miesz
kał w Gdyni przy ulicy 22 Lipca.Tam też odbyweły się spotkenis.
H.Earczak przechowywała mikrofilmy w małej latarce.Były to dokumenty
- chyba wykradzione przez Szulca,oraz znaki samochodów niemieckich - ±r
transportów.
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Stefan Hensel w lutym 1941 był w Warszawie."Lewe" papierv miał wvro—
j bione dzięki Antoniemu Wiensowi—Wiśniewskiemu - miał on podobno grupę
Reichsdeutech.Posiadał sklep tytoniowy przy ulicy Świętojańskiej w
Gdyni prawie naprzeciwko obecnego Prezydium.Był zaprzyalffiŚffonfr z gesta
powcami i o.icem Hensla,który z kolei miał przy ulicy Śląskiej biuro,
które wytwerzało/orodukowało/instalacje elektryczne.Tam pracował Stefan
Wiens mając dobre kontakty z gestapowcami mógł oddalać duże usługi
konspiracji m.in.odnotowywał numerv ausweissów kolejow*ch,które bvłv
przydatne przy fałszowaniu ich.Dzięki temu wvrabiano te przepustki.
Kontakt do Warszawy dał S.Henslowi chyba A.Eliaszewiez.Przysięgę
_S. Hensel składał przed jakimś pułkownikiem - wvsoki,siw8wv w ci^wnych okularach.Wie o tym od niego.Przysięga miała miejsce w Warszawie
przy ulicy Wilczej /?/ -H.Barczak nie jest pewna - wie tylko,że odbv>a
sie w suterynie.Odbierał ją chyba szef "dwójki" AK-owskiej.S.Hensel
nie używał pseudonimu tak jak członkowie jego grupy - raecz dosyć
charakterystyczna.W Warszawie S.Hensel miał wuja, chyba u niego się
zatrzymał.Spotkania w Gdyni odbywały się na Hasło - stanowił je wyją
tek 'z "Pana Tadeusza".TTkryte było w medalionie - ale bliższych szcze
gółów H.Barczak nie zna.
Wiens był aresztowany /roku nie zna/ i przebywał na Kamiennej Górze.
Aresztowano go na polecenie Gestapo Warszewskiego - tak H.Barczak
przypuszcza.Poniew8ż się rozchorował przeniesiono gp do szpitala.Korzystając,że pilnujący go strażnik poszedł flirtować z pielęgniarka,
wyskoczył z drugiego nie-tra,wyrzucając przedtem materace na podwórko.
Sta mtąd przez ulice Starowiejska na Abrahama i pr?.ez pola kartoflowe
r»a ulicę Slązką do ojca Hensla.Co dalej było tego H.Barczak nie wie.
Ekspedientka ze sklepu Wiensa mieszka w Gdyni przy ulicy 3-go Maj*.
J S.Hensel znał się z Walterem Pustówką,który pracował w urzędzie zatru
dnienia.Miał on Stefana skreślić z ewidencji — ale szczegóły tego nie
v/ są znane.Hensel znał się też z Dulkiem Antonim - właścicielem tartaku,
który mieścił się na Grabówku.H.Barczak pamięta jak raz szła ze Stefa-
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nea,ten przeprosił ją aa chwilą i spotkał sio z jakimś możczyzaą. kie\f dy wrócił powiedaiał jej,że jest to Bolesław Wyszyński,który ukrywa
się i daje mu czasami drobne informacje.Spotkanie to miało miejsce na
rogu ulicy Czerwonych Kosynierów i Wolności.W 1942 r po wpadce S.Ko
niec znego,który aresztowany został według H.Barczak w BremietS.Hensel
wspomniał narzeczonejtże czuje się obserwowanym. »*a ogół wszyscy mieli
cjankali /H.Barczak też/.E.konieczny podobno próbował zażyć truciznę,
został jednak odratowany*
Hensel mówił H.Barczak,że ma możliwnrfćt dostania sie aa statek szwedz
ki i możliwość przerzutu do Szwecji.H.Barczak aakłaniała go do tego.
Jednakże został aresztowany brat iiensla - bliźniak,jak aie potem oka
zało za słuchanie radia.Został on zwolniony później. Z tego względu
nie chciał uciekać. Jakie miał kontakty w porcie i przez kogo miał się
odbyć przerzut - nie wiadomo.
W kwietaiu 1942r miały miejsce aresztowania.Stefan Hehsel wraz z matką
\/ został aresztowany w nocy z 10/11*04.1942r. H.Strzelecka wraz z matką
również między godziną 200 a 300 rano, L.Szulc aresztowaay został
20.04.1942r,aH.Barczak 21.04.1942r w domu aa Grabówku,gdzie zamiesz
kiwała /barski przy ulicy Kalksteinów/ Aresztowania dokonało Gestapo
z Berlina.H.Barczak spędziła ws* jedną noc aa Kamiennaj Górze« Był©
tam przesłuchiwana po ran pierwszy.Pytano o Stefana Heasla,kto przy
chodził do "Cafe Berlin" i kabaretu "Kio RitaVmieścił się aa dole
tej kawiarni/,o L.Szulca.W Gdańsku też spędziła jedną noc w więzieaiu
y ulicy ^eugarten 27,ale tam nia była przesłuchiwana.^astępaie
tała przewieziona do Berlina wraz z jednaastoma osobami:S.henslem
jego matką,H.Strzelecką z matką,"Midensem" wraz z żoną,L.Szulcem,
%/
owską i jakimi Ukraińcem.Jechali też Cz.Kałek i SauertZ.'Xa3« t r o 
jek nie jechał z nimi.Surowska byłe osadzona za hsndel i chcąc się ra
tować miała sypnąć A.Eliaszewicza - znała go.W Berlinie pytano znowu
o Stefana,Koaiecznego,Warojka. H.Berczak siedziała w Charlottenburg w
Rerlinie.Ne spacer wychodziła razem z Haliną Skarżyńską.Była ona aresz
towana w Warszawie. Z polecenia organizacji ^wiązek Jaszczurczy jeź
dziła cło Rzeszy.Miała ona siostrę,któro była lekarką,H.Strzelecka
s/ twierdzi,że nazywała się Wanda Węgierska.W każdym bądź razie opowiada
ła H.Barczak,że z nią jefidżono po kawiarniach warszawskich czekając,
aż ktoś do niej podejdzie.W wiezieniu robiono im zdjęcia z przodu i
z boku.Raz widziała się ze Stefanem.Zdążyli się pożegnać.Pocieszyła go,
że może nie będzie tak źle.Do Berlina przyjeżdżał ojciec L.Szulca.Leona widziała w gdyńskim gestapo,jak wynosił kibel.Mrugnął do niej i
uuióai lekko rękę z zaciśniętą pięścią.Ojciec Leona widział sie z
adwokatem,mówił,że przecież tacy młodzi ludzie nie mogli chyba zaszko
dzić Rze9 zy.Na to usłyszał odpowiedź:gdyby pan wiedział jak dużo oni
zrobili"• Ra z słyszała jak Cz.Kałek śpiewał piosenkę:"Wróć do Sorento"
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-oznsjrnując tym samym,że jest też « więzieniu,
H.Bsrczak przysięgę składała przed Henslem zimą 1941r.0 ile jej wiado
mo,S.Hensel do Rzeszy nigdy nie jeździł.Rodzina Szulce znalazła w jego
schowku plany^neissenaua'.* Umieszczone były w pudełku po cygarach.
K.Nierzwicki miał zginąć w partyzantce ~ podobno uirknął aresztowania.
y Żona brata Hensla kpt MW /siedział w Woldenbergu/Czesława ma mieć
tekst "Pana Tadeusza”,który służył jako hasło.
H.Barczak przypomina sobie,że do kawiarni przychodził też Klemens
s

Kirstein.
Henslowie mieszkali w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim,® następni* przy
ulicy Abrahama 83. Przy Placu Grunwaldzkim mieszkała też Irena Koni^ kowska.Ojciec iiansla miał III grupę DvjfL.Przesyłał synowi paczki do wię
zienia. Kiedyś H,Barczak pytała Stefana Kensla dlaczego organizacja na
zywa się Związek Jaszczurczy. Odpowiedział jej,iż związana /nazwa/ jest
z przedwojenną pracą Ii-go Oddziału.Mówił jej też,że działają w ramach
AK.
Koniecznemu adres muzyków w Bremen dał Marian Sauer.Prosił ich, oby
przenocowali a® jogo.
Brat K.Nierzwickiego po przyjęciu grupy zmienił nazwisko na Nidens.
^ Tomanek mieszkał przy ulicy Grabowej koło Szkoły Morskiej. 0 zaprzy
siężeniu go mówił H.Barczak S.Hensel.
J E.Konieczny z Bremen był u E.Jędrzejczaka i E.Czarkowskiego.Czarkowski
był muzykiem w”Cafe Berlin” w Gdyni,Jędrzejczak był również aresztowany
^ S.Hensel przychodził do Kowalskich,ale H.Barczak nie wie,po co.Wiał taż
kontakt z wiensen>*'ATiśniewskim,który mając kontakty z gestapo podawał
kolejne numery przepustek do Generalnego Gubernatorstwa.
H.Barczak wydaja się,że coś słyszała o szwedzkim konsulacie i kościele,
ale nie jest pewna,czy to nie sugestia.
Wiens-Wiśniewski nieł kontakty z ojcem Stefana Kensla. W.Pustówska
zmienił Henslowi miejsce zamieszkania w księdze pracy.Napisał,ża prze
niósł się £aon z Gdyni do Gostynina,ponieważ znalazł tam pracę.
r*a temwt "Odry" może coś wiedzieć Czesława Hensel.Truciznę Dosiadali
wszyscy członkowie grupy.
Daty aresztowań:3.Strzelecka 11.04.1942r,H.Barczak 21.04.1942r,
L.Szulc 20.04.1342r,Cz-.Kałek I1.04.1942r.
E.Ntiuajana pytano o wszystkich z wyjątkiem Czarkowskiego i Jędrzejczaka.
Stale mówilit ”my wszystko wiemy".Z więzienia gdańskiego Czerwik z ni
mi nie jechał.Fiszer miał być aresztowany w Szamotułach.
S.Hensel wspominał o Halinie Skarżyńskiej.Mówił,że ona działała w
Warszawie.
H.Barczak siedziała w jednej celi z Wandą Węgierską.Śmiała się,że raz
Jada ciastka w kawiarni,a raz k«rtofle w więzieniu. Brano ją bowiem
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na "wabia" do Warszawy.H.Barczak widziała si* z Wanda na spacerze,
na dziedzińcu więziennym,W^W^erierska mówiła ie^ o rozprftcowywaniach
konaIni,przemysłu i aktach dywersyjnych w Westalii.Brała udział w tych
akc.iach*Wa pytanie czy sie nie bała odpowiadała z humorem,że od dziec
ka lubiła ryzyko /'"igrać z ogniem" - tak się dokładnie wvraziłs/.
Breła udział w wvsadzaniu fabryki amunicji.Miała gdr.ie^ 20-?1 lot*
Byłe trochę zdziwionat*e Gestapowiec uderzył j« w t.warz0Powiedziała
mn,że przypuszczała,?^ iast dżentelmenem.Ryła bardzo energiczna i po
godna do ostatnich chwilo H.Strzeleckiej mówiła o ^wiazku Jaszczur
czym, a H.Barczak o AK<>
SoHensel był torturowany.Miał wybite zeby.Wbijano ,jemu i innym drzar^*
gi w paznokcie*
EoKonieczny miał za zadanie "rozpracować" Bremen.Przypuszczalnie
ojciec Stefana Hensla - Michał był przed wojna w Stronnictwie Narodowym.S. hensel spotykał sie bardzo często z Kowalskimi^Wspominał też
o kontaktach B.Badziąga ze Szwedami. Ojciec S.Hensla ukrvwał przez
jaki* czas M.Wiensa-WiGniewskiego przy ulicy Śląskiej.
Kurierzy, którzy przyjeżdżali z Warszawy do Gdvni wrzucali pocztę do
skrzynki pocztowej u Henslów. Ponadto Cz.Hensel mówiła,że nr*vsięge
konspiracyjną składano przy obrazie Matki Boskiej0
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