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Witold
71-601

- Odpis - ' ■£""»
Lendzion A R C H I W O M
Szczecin Elżbiety ^awackiej

poz.524)Pom.
data wpływu: V.-1981

Szczecin 12.Y.81

Na prośbę doc.dr Elżbiety Zawackiej przekazuję 
kilka danych o działalności w ruchu oporu ś.p.Honoraty 
Lendzion z domu Modrzyńska.

W mieszkaniu jej rodziców odbyło się w połowie paździer
nika 1939 pierwsze zebranie wydzielonej komórki Komendy Obrońców 
Polski do zadań specjalnych głównie wywiadu.W jej skład weszli 
Kom. Okręgu Paweł Pis tkowski, Marian Tuszyński , Zofia Jackowiakówna,

\ Honorata Modrzyńska ci Witold lendzion.Wszyscy członkowie tej 
grupy otrzymywali najczęściej zaproponowane przez sibie zadania.
M.i.Honorata dokonała analizy zbrodni hitlerowskich popełnionych 
w Bydgoszczy w odwet za t.zw.krwawą niedzielę.W tym składzie 
piątka działała ok.3 miesięcy.W połowie grudnia 1939 zostałem 
wezwany do W-wy na spotkanie z dowództwem krajowym wywiadu K .O .P . 
najpierw z panią "Pułkownikową" (punkty kontaktowe Złota 27 
u p.Burdyńskiej oraz w willi na Żoliborzu),a następnie z "Inży
nierem" ul.Narbutta) gdzie otrzymałem formalną nominację na'szefa 
wywiadu K .O .P .na  Pomorze Gdańskie.Zmieniły się kontakty i struktu
ra działalności organizacyjnej.Do piątki dokoptowany został 

1/Wiesław Stremlau,zerwana została łączność z Zborowskim - a 
(/Piątkowskiego zakres ograniczył się do awaryjnego punktu kontakto

wego wyłącznie ze mną i to na terenie W-wy,którzy Piątkowski do 
czasu aresztowania (koniec października 1940 r . ) już nie opuszczał. 
Odtąd również Honorata Modrzyńska spełniała dość ważne funkcje

a) utrzymywała łączność z sekretarzem komendanta Selbstschutzu
\J Zap$porowztza - Pranzem Panzrammem i poprzez dwie swoje piątki 

informowała zainteresowanych np.o mającym nastąpić aresztowaniu 
czy wysiedleniu.Utkwiła mi w pamięci jej relacja,kiedy późnym 
wieczorem dowiedziała się o mającym nastąpić aresztowaniu tw. 
półżydów i sama jeszcze zdążyła powiadomić o tym ok.20 osób.
M.innymi lekarza dentystę p.Zaborowską z ulicy Mostowej - która 
najpierw chciała ją przekupić (myśląc,że Honorata pracuje w 
Gestapo) a później poprostu zamordować Honoratę.

b) zorganizowała jako jedyny łącznik z W-wą własne punkty przej
ścia przez granicę.

W połowie marca 1940 r.nastąpiło aresztowanie por. 
Zaborowskiego .W zasadzie powiedział on gestapowcom wszystko 
co wiedział.Sam również jeździł z gestapowcami i nie zdradzając 
się,że jest aresztowany nie tylko wskazywał członków KOP-u lecz 
także przez prowokacyjne rozmowy doprowadził do aresztowania 
członków i ich rodzin (m.innymi moją siostrę Aleksandrę,która 
powiedziała kilka słów prawdy pod adresem Niemców).
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Zaborowski prócz mnie nie znał nikogo z wywiadu.Uniknąłem areszto
wania dzięki temu,że nocowałem u ciotki Kazimiery Jackowskiej przy 
ul.Łaziennej.Dzięki niej spotkałem się z całą piątką - kolejno 
oraz z zorganizowanymi przez siebie piątkami.Poleciłem prowadzić 
dalszą działalność.Łączniczką została K.Jackowska.Ponieważ istniało 
niebezpieczeństwo wpadki również Piątkowskiego - poleciłem Honoracie 
wyjazd z Torunia i udanie się do W-wy na wyznaczony dzień i godź., 
w lokalu Szlem przy ul.Krzdybowej.

Honorata wyjechała do Bydgoszczy gdzie mieszkała jej siostra 
Eugenia (obecnie Thielmannowa).Po nawiązaniu łączności ze swą 
piątką bydgoską z zebranymi materiałami przyjechała do W-wy.Otrzy
małem dowód na nazwisko Hall i drugi na Martę Hall.Jako"rodzeństwo" 
zamieszkaliśmy przy ul.Narbutta 2 7 .Jeszcze 4-ro krotnie wyjeżdżałem 
do Torunia z różnymi zadaniami.W czasie podróży ostatniej przyje-

■ chała do naszego mieszkania jedyna wówczas łączniczka K.Jackowska 
z wiadomością o nowych aresztowaniach.Honorata na jej proźbę 
zmieniła mieszkanie a następnie dla zmiany dowodu wzięła fikcyjny 
ślub z Janem Stępniem i pod nazwiskiem Karty Stępień przetrwała 
okupację.Odtąd urwała się nasza znajomość aż do 194B roku.

Po jeszcze jednym wyjeździe do Torunia w celach organizacyjnych 
w maju 1940 r.otrzymałem dowód na nazwisko Stanisław zakonieczny 
i na polecenie organizacji jako poszukiwany przez Gestapo udałem 
się do Zwolenia.Jedynym człowiekiem,który znał mój adres i nazwisko 
był P.Piątkowski,który nie wytrzymał tortur i w początku listopada 
spowodował moje aresztowanie.

Tyle o osobistych refleksjach z działalności Honoraty Modrzyńskiej 
w ruchu oporu.Na podstawie jej zwierzeń dalsze jej losy.f
Nie zerwała swej działalności. Z organizacji znała Piątkowski ego 
-którego nie obdarzała zbytnim zaufaniem- panią "Pułkownikową!/
Z końcem 1940 r.zgłosiła się do niej.Wkrótce również wciągnięta 
została do aktywnej pracy. Wykorzystując znajomość Honoraty języka 
niemieckiego skierowano ją do pracy w różnych firmach niemieckich 
m.in.Meindla (z zadaniem notowania Polaków otrzymujących niemieckie 
karty żywnościowe - a więc współpracujących z Niemcami),w wojskowym 
urzędzie Sanitarno-Medycznym (dla rejestracji dział niemieckich 
na frońcie wschodnim) oraz w Kasynie Gry.Tam jako telefonistka 
miała ustawiony podsłuch i kontakty z grającymi często współpracu
jącymi z Niemcami,a również z t.zw.nadzorem.M.innymi rozszyfrowała 
krupiera por.Finka.V/ tym czasie jej odłam KOP-u połączył się z 
P.A.L-em.Honoratę wciągano do coraz niebezpieczniejszych zadań.
M.innymi trzykrotnie uczestniczyła w wyrokach na zdrajcach.
Zgrabna i urodziwa umawiała się ze skazanymi na randki w miejscach 
gdzie oczekiwała już grupa egzekucyjna.W czwartym wypadku gdzie 
miał być delikwentem Zieliński z Torunia - ojciec miał sklep - cza
pnik - nie wytrzymała nerwowo.Zaczęła chorować i chorobę tę pogłę
bił udział w powstaniu.

Po wojnie w szczęśliwym małżeństwie mając dwie udane córki powróciła 
na wiele lat do zdrowia.

Od 1970 r.zaczęły powracać objawy chorobowe-leczyła się u wybitnych 
psychiatrów (prof.Wdowiak).Prawdopodobnie używane środki farmaceuty
czne spowodowały zator serca.Zmarła 13 października 1973 roku i po
chowana została na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Podpis: 

Witold Lendzion
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- Odpis ' -7̂
Witold Lendzion A R C H I W O M
71-601 Szczecin Elżbiety %wackiej

poz.524)Pom.
data wpływu: V.-I991

Szczecin 12 .? , 81

Ife nro^bę doc.dr Elżbiety ^awacklej przekazuję 
kilka danych o "działalności w ruchu otworu t.p,Honoraty 
lendzion z doinu Modrzyióska,

W mieszkaniu jej rodziców odbyło się w połowie paździer
nika 1939 pierwsze zebranie wydzielonej komórki Komendy obrońców 
Polski do zadań specjalnych głównie wywiadu.W jej skład weseli 
Kora* Okręgu Paweł. Pi ętkowskl , Marian Tuszyński, Zofia Jackowiakówna, 
Honorata liodrzyilska i Witold lendzion,Wszyscy członkowie tej 
grupy otrzymywali najczęściej zaproponowane przez albie zadania,
M,i,Honorata dokonała analizy zbrodni hitlerowskich popełnionych 
w Bydgoszczy w odwet aa t ,zw ,’:rwawą niedzielę,V/ tym składzie 
fiiątka działała ok»3 miesi ęcy,W połowie grudnia 1939 zostałem 
wezwany do W-wy na spotk nie z dowództwem krajowym wglądu K, 0 ,P, 
najpierw z panią "Pułkownikową11 (punkty kontaktowe Złota 27 
u p.Burdyńsklej oraz w willi na Żoliborzu),a następnie z "Inży
nierem" ul.IIarbutta) gdzie otrzymałem formalną nominację na szefa 
wywiadu K .O .P ,na  Pomorze Gda:ńskie,Zmieniły się kontakty i struktu
ra działalności organizacyjnej,Po piątki dokoptowany został 
Wiesław Stremlau, zerwana została łączność z Zborowskim - a 
Piątkowskieg# zakres ograniczy^ się do awaryjnego punktu kontakto
wego  ̂wyłącznie ze mną i to na terenie W~wy*l tórzy Piątkowski do 
czasu aresztowania (koniec października 1940  r . ) już nie opuszczał* 
Odtąd również Honorata Modrzyńska spełniała dość ważne funkcje

a) utrzymywała łączność z sekretarzem komendanta Selbatscbutzu 
Zapoporowztza - Pranzem Panzrammem 1 poprzez dwie swoje piątki 
Informowała zainteresowanych np.o mającym nastąpić aresztowaniu 
czy wysiedleniu,Utkwiła mi w pamięci jej relacja„kiedy nóźnym 
wieczorom dowiedziała się o mającym nastąpić aresztowaniu tw. 
półżydćw i sama jeszcze zdążyła powiadomić o tym ok,2 0  osób,
M,innymi lekarza d ntyarbc p, ,’aborowską 0 ulicy ostowej - która 
najpierw chciała ją przekupić {myśląc,że Honorata pracuje w 
Gestapo) a pó: niej rot)rontu zamordować Honoratę.

b) zorganizowała jako jedyny łącznik z W-wą własne punkty przej
ęcia przez granicę,

W połowie marca 1940 r.nastąpiło aresztowanie por, 
Zaborowskiego ,W z sadzie powiedział on gestapowcom wszystko 
co wiedział. Sam również jeździł z gestapowcami i nie zdradzając
sio.że jest aresztowany nic; tylko wskazywał.członków KGP-u lecz 
także nrzez "nrowok-î y ifne rozmowy doprowauzis eto aresztowania, 
członkow I icn rodzin (m.innymi moją siostrę Aleksandrę,która 

.powiedziała kilka słów prawdy pod adresem Niemców).
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Zaborowski prócz mnie nie znał nikogo z wywiadu,Uniknąłem areszto
wania daleki temu»że nocowałem u ciotki Kazimiery Jackowskiej przy 
ul.łaziennej.Dzięki niej spotkałem się z całą piątką - kolejno 
oraz z 2t0rga.nlzowanymi przez siebie piątkami.Poleciłem prowadzić' 
dalszą działalność,łączniczką została K.Jackowska.Ponieważ istniało 
niebezpieczeństwo wpadki również Piątkowskiego - poleciłem Honoracie 
wyjazd z Torunia i udanie się do W-wy na wyznaczony dzień i godsT., 
w-lokalu Szlem przy u l , Krzdybowe j .

Honorata wyjechała do Bydgoszczy gdzie mieszkała jej siostra 
Eugenia (obecnie Silelmannowa). j.o nawiązaniu łączności ze swą 
piątką bydgoską z zebranymi materiałami przyjechała do -wy.Otrzy
małem dowód na nazwisko Hall i drugi na Martę Hall*Jako"rodzeństwo" 
zamieszkaliśmy przy ul.Karbutta 2 7 .Jeszcze 4-ro krotnie wyjeżdżałem 
do Torunia z różnymi zadaniami.W czasie podróży ostatniej przyje
chała do naszego mieszkania jedyna wówczas łączniczka K,Jackowska 
z wiadomością o nowych aresztowanlach.Honorata na jej pro.Tbę 
zmieniła mieszkanie a następnie dla zmiany dowodu wzięła fikcyjny 
ślub z Janem Stępniem i pod nazwiskiem Marty Stępień przetrwała 
okupację,Odtąd urwała się nasza znajomość aż do 1945 roku.

Po jeszcze jednym wyjeździć do Torunia w celach organizacyjnych 
w maju 1940 i-'.otrzymałem dowód na. nazwisko Stanisław Skonieczny 
1 na polecenie organizacji jako poszukiwany przez Gestapo udałem 
się do Zwolenia,Jedynym człowiekiem,który znał mój adres 1 nazwisko 
był P.Piątkowski„który nie wytrzymał tortur i w początku listopada 
spowodował moje aresztowanie.

Tyle o osobistych refleksjach z działalności Honoraty Modrzyńskiej 
w ruchu oporu.Ba podstawie jej zwierzeń dalsze jej losy.

M e  zerwała swej działalności * Z organizacji znała Piątkowskiego 
-którego nie obdarzała zbytnim zaufaniem- panią "Pułkownikową;'
Z końcem 1940 r.zgłosiła się do niej.wkrótce również wciągnięta 
została do aktywnej pracy, Wykorzystując znajomość Honoraty języka 
niemieckiego skierowano ją do pracy w różnych firmach niemieckich 
ra.ln.fiifeindla (z zadaniem notowania Polaków otrzymujących niemieckie 
karty żywnościowe - a więc współpracujących z Niemcami)tw wojskowym 
urzędzie > -anitamo-Medycz nyra (dla rejestracji dział niemieckich 
na froncie wschodnim) oraz w Kasynie Gry*Tam jako telefonistka 
miała ustawiony podsłuch i kontaktyxz grającymi często współpracu
jącymi z Memcamlta również z t.aw^nadzorem Innym i rozszyfrowała 
krupiera por.Finka.W tym czasie jej odłam KOP-u połączył się z 
P,A.L-em*Honoratę wciąg no do coraz niebezpieczniejszych zadań.
K.Innymi trzykrotnie uczestniczyła w wyrokach na zdrajcach.
Zgrabna 1 urodziwa umawiała się ze skazanymi na randki w miejscach 
gdzie oczekiwała już grupa egzekucyjna,W czwartym wypadku gdzie 
miał być delikwentem Żleiiński z '1‘orunla - ojciec miał sklep - cza
pnik - nie wytrzymała nerwowo,Zaczęła chorować i chorobę tę pogłę
bił udział w powstaniu.

Po wojnie w szczęśliwym małżeństwie mając dwie udane córki powróciła 
na wiele lat do zdrowia.
Od 1970 r.zaczęły powracać objawy chorobowe-leczyła się u wybitnych 
psychiatrów (prof.Wdowiak),Prawdopodobnie używane środki farmaceuty
czne spowodowały zitor serca.Zmarła 13 października 1973 roku i po
chowana została na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie,

Podpis: 

Witold Lendzion
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- Odpis -

MODRZYNSKA HONORATA- zamężna od 1945 Lendzionowa 
ur.21 lipca 1921 r.w Działdowie
Córka rzemieślnika Damazego M,i Anieli z d.Rogozińska,
mąż urzędnik wykształcenie śr.-i zawodowe modelarskietmatura Toruń
1937 r.
Zmarła 13 .X .1973 w Szczecinie

Okres przedwojenny - po maturze 2 lata studiów zawodowych 
w W-wie 37-39

Okres okupacji - wrzesień 1939 przebywała w W-wie z zamężną 
siostrą Heleną Modrzyńską-Fijewską

Do Torunia w X*3 9 ,siostra Eugenia Modrzyńska,późniejsza 
Thielmanowa,przebywająca w Bydgoszczy nie wie jaka była 
działalność Honoraty w KOP.Przyjechała do Bydgoszczy jesienią 
1940 r.przed grożącym jej grupie aresztowaniem.Zawiadomiona 
przez małą siostrę z Torunia,że przyjechało po nią Gestapo, 
wyjechała do W-wy.Pisała do siostry w Bydgoszczy jako Marta 
Hall.Gestapo ^k rp ^^ie  szukało jej u siostry Eugenii.
Przy jeżdżą łaV3-lotnie do Torunia do rodziców.
Po powstaniu przyjechała do siostry Eugenii w Bydgoszczy 
i tam pozostała do stycznia 1945 r . ,poczym wróciła do Torunia, 
gdzie wkrótce wyszła za mąż.Nie pracowała zawodowo,wychowywała 
dwoje dzieci, chorowała.

Toruń 24.06.81 r
Podpis: 

Thielmann Eugenia

Za zgodność: 

FU  / f c
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- Odpis —

MODRZYNSKA HONORATA zamężna od 1945 Lendzionowa 
ur.21 lipca 1921 r.w -Działdowie
Córka rzemieślnika Damazego M .i Anieli z d.Rogozińska,
mąż urze;?dnik wykształcenie śr .i zawodowe modelarskie,matura Toruń
1937 r.
.Zmarła 13*X.19T3 w Szczecinie

Okres przedwojenny - po maturze 2 łata studiów zawodowych 
w W-wi e 37-39

Okres okupacji - wrzesień 1939 przebywała w W-wie z zamężną 
siostrą Heleną Modrzyńską-Fijewską

Do Torunia w X .39,siostra Eugenia Modrzyńska,późniejsza 
Thielmanowa,przebywająca w Bydgoszczy nie wie jaka była 
działalność Honoraty w KOP.Przyjechała do Bydgoszczy jesienią 
1940 r.przed grożącym jej grupie aresztowaniem.Zawiadomiona 
przez małą siostrę z Torunia,że przyjechało po nią Gestapo, 
wyjechała do W-wy.Pisała do siostry w Bydgoszczy jako Marta 
[lali.Gestapo 2-krotnie szukało jej u siostry Eugenii. 
Przyjeżdżała 3-krotnie do Torunia do rodziców.
Po powstaniu przyjechała do siostry Eugenii w Bydgoszczy 
i tam pozostała do stycznia 1945 r . , poczym wróciła do Torunia, 
gdzie wkrótce wyszła za mąż.Nie pracowała zawodowo,wychowywała 
dwoje dzieci, chorowała.

Podpis:
Toruń 24.06.81 r . Thlelmann Eugenia

Za zgodność:

f P J a„ArchiwułpjjTV | /u/\ Kroj*we|“ 
ul. 71-86

87-100 TORUŃ

/*
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KocLrayńaka Honorata zamężna /od 1945/ Lendzion (j - 4*1 

Ur. 21 lipce 1921 r. w Działdowie, córka rzemieślnika Dasm- 

zego &*^odrzyńakiego i Anieli z d* Rogozińskiej, mąż Witold Len- 

dzion, urzędnik; wykształcanie średnie i rozpoczęte etudia zawo

dowe* Przed wojną, po maturze w Toruniu w 1937 r*, studiowała w 

Warszawie, gdzie przeżyła oblężenie we wrześniu 39 r. Po powro

cie do Torunia, w październiku 1939 r* została członkinią KOP* 

Działała w piątce wywiadowczej raz es z X* Tuszyńskim, Z* Jacko

wi akńwną, V* Lendzionem i W. Stromi auem* Zaangażowana w pracy 

kontrwywiadu i łączności kurierskiej z Warszawą* Zdołała uciec 

przed poszukującym ją Gestapo jesionią 1940 r* najpierw do Byd

goszczy, potem do Warszawy* Tan działała nadal w kontrwywiadzie 

najpierw KOP, potaż w PAL, a* in* w komórce likwidującej zdrajców* 

to powstaniu przyjechała do Bydgoszczy. W 1945 r. wyszła za mąż* 

Wychowywała dwoje dzieci, nie pracowała zawodowo* Zmarła 13 paź

dziernika 1973 r*

a#
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