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Kim byli wywiadowcy
Alarm w „Lombardzie” zaczął się w kwietniu 1944 r. 28 tego miesiąca 

„Edward” zameldował, że 19 kwietnia 1944 r. został aresztowany 
w Warszawie, w domu przy ul. Miedzianej, „L. 119” wraz z żoną. Według 
meldunku „Honoratki” z tego samego dnia w mieszkaniu „L. 119” 
przeprowadzono rewizję i Gestapo zabrało walizkę ze skrytką. Według 
tego też meldunku aresztowany wraz z żoną figurują w areszcie 
Gestapo pod prawdziwymi nazwiskami

Sprawa aresztowania wywia- Według dokumentów „Lomba- 
dowcy używającego kryptoni- rdu” z „L. 119” spotykał się
mu „L. 119” musiała być bardzo 
poważna, gdyż na Pomorze, dla 
stwierdzenia stopnia zagrożenia 
centrali „Lombardu” wyjechał 
„Kolski” , czyli Edmund Czar
nowski, jeden z szefów sieci 
wywiadowczej „Bałtyk” , która 
objęła swoim zasięgiem teren

„Witold” , a więc ppor. Norbert 
'  Gołuński, inspektor sieci wy

wiadu morskiego, a skrzynką 
kontaktową „L.119” w  Bydgosz
czy był „Brda” , lub „Breda” z 
którym mieli kontakt inni wy
wiadowcy z terenu Bydgoszczy 
i Torunia. Zagrożona też była

o nazwisku „Jędryczka” lub „Ty
szka” i poprzez komórkę opie
ki nad więźniami, która rów
nież wchodziła w skład organiza
cyjny „Lombardu” , udzielić im 
pomocy.

Czy „L.119” to inżynier Alek
sander Jędryczka, używąjący 
również nazwiska Tyszka, były 
pracownik Brahnau, który powo-

Józef Szarkowski („Szary", 
„Je lita " )

całego Pomorza, aż po Szczecin.
Wiadomości jakie „Kolski” , 

czyli Edmund Czarnowski 
przywiózł z Bydgoszczy były 
mało pocieszające. Już w drugi 
dzień Zielonych Świąt zostali 
ujęci w Bydgoszczy dwaj ludzie 
którzy znali dobrze „L. 119” 
byli w jego sieci wywiadowczej 
a zostali aresztowani pod zarzu 
tem dopomagania „L. 119” w de
zercji, a jego żonie w ucieczce 
z Bydgoszczy do Warszawy.

Aresztowani w Bydgoszczy 
znali również „Kolskiego” , czyli 
Edmunda Czarnowskiego oraz 
adres niemieckiej firmy w War
szawie, w której „Kolski” pra
cował. Zagrożony był więc nie 
tylko wywiadowca, ale również 
inspektorzy sieci, którzy się 
z nim stykali. A  takich było kilku.

sieć szczecińska z jej kierowni
kiem o pseudonimie „Adolek” .

„Wpadka” w Bydgoszczy, któ
ra spowodowała aresztowanie 
wywiadowcy „L. 119” w Warsza
wie musiała być groźna dla funk
cjonowania centrali, gdyż doku
menty w tej sprawie wędrują co
raz wyżej w strukturze „Lombar
du” i są sygnowane pseudonima
mi „Nordyk” . Ten pseudonim 
oznacza por. Stefana Ignaszaka 
inspektora wszystkich sieci wy
wiadowczych i II zastępcy kiero
wnika wydziału wywiadowcze
go. Pod pseudonimem „Ignacy” , 
krył się szef agencji wywiadow
czej, Stefan Łapicki, przedwo
jenny pracownik Ekspozytury 
Oddziału II w Bydgoszczy.

Na tym wysokim już szczeblu 
wtajemniczenia zaczynąją się 
ujawniać tajemnice „Lombardu” 
gdyż „Nordyk” , czyli por. Stefan 
Ignaszak, występując tym razem 
jako „Norbert Wojewódzki” stara 
się odszukać na Pawiaku ludzi
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łany do organizacji Todt zdezerte
rował z niej i ukrywał się w War
szawie? Czyżby znany w Bydgo
szczy inżynier ryzykował powrót 
do rodzinnego miasta?

W innym piśmie skierowanym 
do komórki opieki nad więźniami 
„Nordyk” prosi o zainteresowa
nie się losem inżyniera Henry
ka Besserta. Czy i w tym wy
padku chodzi o wywiadowcę 
„L.119” , czyli inżyniera Aleksan
dra Jędryczkę? Kim więc byli 
i jak się nazywali wywiadowcy 
„Lombardu”?

Z meldunków coraz wyżej po
stawionych pracowników etato
wych „Lombardu” rysuje się ob
raz przyczyn „wpadki” wywiado
wcy na terenie Warszawy.

Podczas swego ostatniego po
bytu w Bydgoszczy „L.119” na
wiązał kontakt z pracownikami 
firmy Brahnau, pochodzenia 
ukraińskiego, którzy szukali kon
taktu z organizacjami wywiado
wczymi, polskimi, deklarując je-

Jan Filipski (na błotniku)

dnocześnie swoje możliwości 
w zakresie sabotażu na terenie 
rozbudowywanej intensywnie fa
bryki zbrojeniowej. To oni byli 
najprawdopodobniej agentami 
służb bezpieczeństwa, którzy roz
szyfrowali wywiadowcę. W każ
dym razie był to ostatni, nowo 
podjęty kontakt „L.119” przed 
powrotem do Warszawy.

Jeśli chodzi o przypuszczal
nych agentów hitlerowskich 
władz bezpieczeństwa pochodze
nia ukraińskiego, to rzeczywiście 
na terenie zakładów Brahnau 
pracowała liczna grupa robotni
ków pochodzenia ukraińskiego 
i białoruskiego przywieziona ze 
Wschodu, wśród których byli za
równo zdeklarowani przeciwnicy 
reżimu hitlerowskiego jak i lu
dzie gotowi do współpracy z oku
pantem.

Znaną sprawą na terenie Byd
goszczy był czerwcowy (1944 r.) 
wybuch na terenie zakładów Bra
hnau, spowodowany najprawdo
podobniej przez sabotaż, po któ
rym wielu pracowników pocho
dzenia ukraińskiego i białorus
kiego zostało aresztowanych 
i straconych. Jednakże wywia
dowca „L.119” trafił widocznie 
na innych ludzi, gotowych do 
zdrady.

W dokumentach „Lombardu” 
występuje jeszcze nazwisko Ger
trudy Tyszka i „Jendritschka”
jako osoby poszukiwanej na tere
nie Pawiaka i „Serbii” -  więzień 
policji hitlerowskiej w Warsza
wie, ale na tym informacje 
o „wpadce” w Bydgoszczy się 
kończą i pozostąją tylko domysły.

Publikujemy unikalne dziś 
zdjęcie pracowników poligonu 
wojskowego w Toruniu z 1942 r., 
wśród których znajduje się Jan 
Filipski, członek toruńskiej 
konspiracji. Kim są inni przed
stawieni na zdjęciu ludzie? Naj
widoczniej pracowali w warsz
tatach samochodowych poligo
nu i mieli możność wiele z inte
resujących wywiad rzeczy za
obserwować. Czy któryś z nich 
był wywiadowcą „Straganu”, 
a potem „Lombardu”? Informa
cje z poligonu wojskowego 
w Toruniu są licznie reprezen
towane w aktach polskiego wy
wiadu.

I jeszcze jedno zdjęcie. Józef 
Szarkowski pseudonim „Szary” 
i .Jelita”, ppor rez. z Grudzią
dza był pracownikiem na lotnis
ku w Grudziądzu, a jednocześ
nie jednym z szefów konspiracji 
AK na tym terenie. Wiadomo, 
że blisko kontaktował się z 
Józefem Grussem, pseudonim 
„Stanisław” -  majorem AK, 
który był szefem wywiadu 
Okręgu AK Pomorze. Na począt
ku 1943 r. Szarkowski wyjechał 
do Niemiec, wciągnięty do or
ganizacji Todt, ale wiadomo, że 
nadal kontaktował się z kolega
mi z Grudziądza i nawet plano
wał ucieczkę z Niemiec do War
szawy przez Modlin.

Czy ktoś go znał bliżej? Czy to 
mógł być wywiadowca „Lomba
rdu”?

(TEJOT.)
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