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Henryk Lewandowski 

50-006 Wrocław

- Odpis - Rel.M-452)1083
L .d z .11)A)92

Relacja członka konspiracji

I. Dane osobowe

1. Lewandowski ^enryk Maksym
2. ur.18.11.1921 Grudziądz
3.syn Andrzeja ur.22.11.1890,matka ^ r i a n n a  z d.Otręba.Ojciec 

jako robotnik pracował w Grudziądzu,brał udział w I wojnie 
światowej w armii pruskiej na froncie wschodnim.Po zakończonej 
wojnie,mając już czworo dzieci w roku 1920 wstąpił jako 
ochotnik do wojska polskiego,biorąc udział w wojnie anty- 
bolszewickiej. Po zakończonej wojnie pracował w Urzędzie 
Ziemskim w Grudziądzu,gdzie przez kilka lat był prezesem 
Związku Powstańców i Wojaków. Na przełomie lat 20)30 kandy-

. dował do Sejmu Rzeczpospolitej Polski.W roku 1933 po likwidacji 
Urzędu Ziemskiego przenosi się z rodziną do Torunia,gdzie 
pracuje w Urzędzie Wojewódzkim Wydz.Rolnictwa i Reform Rolnych, 
jako specjalista d)s parcelacji.W latach 30-tych odznaczony 
zostaje dwukrotnie srebrnym krzyżem zasługi.

II. Dane środowiskowe

1. Wykształcenie wyższe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu, 
dyplom ukończenia 1950r.

2. W latach 1935-1939 Gimnazjum im.M.Kopernika (filia ul.Sienkiewicza 
w Toruniu - mała matura.Harcerz 9-tej Pomorskiej Drużyny 
Harcerskiej,ostatni stopień - Harcerz Orli,ostatnia funkcja - 
zastępowy,

III. Udziału w Kampanii Wrześniowej nie brałem,zgłoszenie na ochotnika 
jako żołnierza PW nie zostało przyjęte.
4 września 1939 ewakuacja wraz z Urzędem Woj.na wschód Polski, 
miejscowość docelowa Kowel. Zatrzymana ewakuacja we Włochach 
pod Warszawą po kapitulacji Warszawy. Październik 39r.powrót 
do Torunia.

IV. Zamieszkanie w Toruniu ul.Słowackiego 81 (okupacyjnie Ohm str) 
wraz z rodzicami i pięcioro rodzeństwa.Dokwaterowanie 3 osobowej 
rodziny niemieckiej z Hamburga (zbombardowani) rok 1943.
Lipiec 1940 - wrzesień 1943 praca w Zakładzie Fotograficznym 
Niemca Hermana Spychalskiego w Toruniu,ul. Strumykowa jako 
laborant.
Październik 1943 - styczeń 1945 Fabryka części samolotowych 
"Union" (hala balonowa) w Toruniu jako robotnik.

V. W październiku 1939 zorganizowałem grupę 5-ciu kolegów harcerzy 
celem przedarcia się na Węgry. Po kilku dniach osiągnęliśmy 
Przemyśl,gdzie od innej grupy otrzymaliśmy informację,że 
przejście przez silnie obstawioną granicę jest niemożliwe.
Powrót do Warszawy - pobyt do marca 1940 r. Na skutek nie
możliwości urządzenia się w Warszawie przyjazd do Torunia. 
Aresztowany w marcu 1940r.przez Gestapo wraz z kolegą Czesławem 
Murawskim pod zarzutem eskortowania internowanych Niemców 
na Wschód Polski.Osadzony w forcie YII w Toruniu.Skutych w kajdany 
przewożeni byliśmy wielokrotnie do siedziby Gestapo przy ul. 
Bydgoskie j,gdzie byliśmy bestialsko torturowani i bici. ita skutek 
niepotwierdzenia się zarzutów i dużej staranności rodziców
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zwolnieni zostaliśmy w lipcu 1940 z obowiązkiem natychmiastowego 
podjęcia pracy i meldowania się co tydzień w siedzibie Gestapo. 
Podjąłem pracę w Zakładzie Fotograficznym H.Spychalskiego.
W październiku 1943 na skutek samowolnych starań Spychalskiego 
stanąłem przed niemiecką komisją d/s tzw.Volkslisty.Wobec mojej 
stanowczej odmowy przejęcia tej Volkslisty,zostałem natychmiast 
zwolniony z pracy i przekazany do Arbeitsanrtu,gdzie dostałem 
nakaz wyjazdu na roboty do Rzeszy.Dzięki intensywnym zabiegom 
udało mi się uzyskać skierowanie do pracy w fabryce "Union" 
w Toruniu. ?
W październiku 1943 wstąpiłem do Armii Krajowej we Wrocławiu. 
Przysięgę odbierał w moim mieszkaniu w Toruniu Lech Stankiewicz 
w obecności Henryka Jagodzińskiego - pseudonimów nie pamiętam. 
Otrzymałem przydział do komórki wywiadowczej,którą kierował 
Henryk Jagodziński.
Zadaniem moim było zbieranie informacji o wysokich funkcjonariuszach 
Gestapo SS - uzyskanie ich fotografii i innych szczegółów,a także 
organizowanie i agitacje do małego sabotażu w zakładach przemysłu 
zbrojeniowego jak Fabryka Union,Zakłady Amunicyjne/Munitonanshitt/ 
itp.

VI. Brat moj /starszy/ur.1912r/ działał w AK na terenie Aleksandrowa 
Kujawskiego,szczegółów nie znam,był aresztowany przed 3 maja 1946r.

VII. Od lutego 1945r. prowadziłem Zakład Fotograficzny w Toruniu przy 
ul.Różanej,równocześnie kontynuowałem przerwaną naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym im.St.Żeromskiego w Toruniu.
Placówka AK  ̂ w Toruniu nie ujawniła się i prowadziła działalność 
niepodległościową wydając prasę podziemną i rozpracowując
1 ujawniając antypolskie działanie Urzędu Bezpieczeństwa i jego 
funkcjonariuszy.
V/ październiku 1945r. wraz z większością członków AK zostałem 
aresztowany przez UB i osadzony najpierw w areszcie przy ul.Wały 
a następnie we więzieniu "Okrąglak".
Po 8-miu miesiącach śledztwa jako pierwsza prupa z około 80-ciu 
aresztowanych w składzie 11 osób stanęliśmy przed Sądem Wojskowym. 
Wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego w Bydgoszczy na sesjii wyjazdów** 
wej w Toruniu z dnia 29.06.46r.syg.R/14/46 skazany zostałem na
2 lata więzienia. Tuż po wyroku zostaliśmy przetransportowani
/w wagonach bydlęcych/ do więzienia we Wronkach. 0 pobycie w tym 
więzieniu nie będę opisywał,gdyż istnieje wiele publikacji na 
okoliczność warunków jakie tam istniały.
Wspomnę tylko,że jeszcze kilka miesięcy dzieliłem celę m.innymi 
z p.Stefanem Wolskim /nie żyje/ przedwojennym v-ce prokuratorem 
Sądu Apelacyjnego w W i n i e ,wspaniałym człowiekiem,wielkim patriotą. 
Znanym z procesów komunistów w Winie,o nim wspomina w swoich 
książkach J.Putrament.
Ha mocy amnestii zostałem zwolniony z więzienia. 09.03.1947.
Po odzyskaniu wolności kontynuowałem naukę i uzyskałem maturę 
w czerwcu 1947r. w Toruniu.astępnie wyjechałem do Wrocławia,gdzie 
pracując w różnych instytucjach /zwalniany często po uzyskaniu 
informacji o moim skazaniu/ rozpocząłem studia na Politechnice 
Wrocławskiej a następnie w Wyższej Szkole Ekonomicznej,której 
dyplom ukończenia otrzymałem w 1950r.0d 1982 jestem na emeryturze.
W marcu 1989r. wspólnie z poznanymi akowcami przystąpiliśmy do 
organizowania Związku Żołnierzy AK terenu Dolnego Śląska.Pierwsze 
organizacyjne zebranie odbyło się w moim mieszkaniu,na którym 
wyłoniliśmy tymcaasowy Zarząd.Wszyscy aktywnie włączyliśmy się 
do pracy i w przeciągu kilku m-cy tj.do grudnia 89 zrzeszaliśmy
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już około 2 tys.członków.Z uwagi na stan zdrowia ograniczyłem 
swoją działalność we władzach Związku do dorywczej pracy w komisji 
d/s uprawnień kombatanckich.

Podpis:

1992-01-06 H.Lewandowski

PS.
Jestem w posiadaniu zdjęcia fotograficznego/z rysunku/wykonanego 
przez współtowarzysza celi/ obrazującego pobyt w celi kolegów 

przed rozprawą sądową.
Jeżeli Archiwum jest nim zainteresowane to mogę je przesłać 
do wykorzystania.

10/1 - 1992 Podpis:

H.Lewandowski

10



Henryk

50-006
\

%
Rei. -452)1083 
L.dz,i 1)A)92

'• ■ •" ■* ■* '

Relacja członka konspiracji

I. Lane osobowe

1, Lewandowski uenryk Laksym
2 . ur, 18,11, i 921 Jrudzlądz
• syn 4ndrzeja ur. 2,11, 390,matka % r i a n n a  z d , Otręba.Ojciec 

jako robotnik pracował w Grud z i ąd zu ,brał udział w I wojnie 
b  latowej w armii pruskiej na fro.eie wschodnim,Po zakończonej 
wojnie,mając już czworo dzieci w roku 1920 wstąpił jako 
ochotnik do wojska polskiego,biorąc udział w wojnie anty- 
bolszewicklsj, Po zakończonej wojnie pracował w Urzędzie 
Ziemskim w Grudzlądzu,gdzie przez kilka lat był prezesem 
Związku Eowsta, ców i ! o jaków, Na przełomie lat 20)30 kandy
dował do -> cj;t i  Rzeczpospolitej Polski,W roku 1933 t > o  likwidacji 
Urzędu Ziemskiego rrzenosi się z rodziną do orunia,gdzie 
pracuje w Urzędzie wojewódzkim Wydz.Rolnictwa i Reform Rolnych, 
jako specjalista d)s parcelacji,1 latach 30-tych odznaczony 
zostaje dwukrotnie srebrnym krzyżem zasługi,

II. Dane środowiskowe t

1, . iykszta .cenie wyr sze - Wy*,sza Szkoła T. ono'’iczna we Wrocławiu, 
dyplom ukończenia 1950r,

3, . latach 1935-1939 <i iiiazjum im. 3,I(or>ernika (filia ul, Sienkiewicza] 
w Toruniu - mała matura,harcerz 9-tej Pomorskiej Drużyny 
Harcerskiej,ostatni stopień - Harcerz Orli,ostatnia funkcja - 
zastępowy.

III, Udziału w iCampanii Wrześniowej nie bra" em,zgłoszenie na ochotnika 
jako żołnierza PW nie zostało przyjęte,
4 września 1939 ewakuacja wraz z Urzędem Woj.na wschód Polski, 
miejscowość docelowa Kowel, Zatrzymana ewakuacja we Włochach 
pod arszawą po kapitulacji arszawy. Październik 3°r,powrót 
do Torunia, ’

IV, Zamieszkanie w Toruniu ul, łowackiego 81 (okupacyjnie Ohm str) 
wraz z rodzicami i pięcioro rodzeństwa,.Dokwaterowanie 3 osobowej 
rodziny niemieckiej z Hamburga (zbombardowani) rok 1943,
Lipiec 1943 - wrzesień 1343 praca w Zakładzie Fotograficznym 
Niemca Hermana Spychalskiego w Toruniu,ul. Strumykowa jako 
laborant,
Październik 1943 - styczeń 1945 Fabryka części samolotowych 
'‘Union1’ (hala balonowa) w  Toruniu jako robotnik.

V. 3 z i e m i k u  1939 zorganizowałea grupę 5-ciu kolegów harcerzy
celem przedarcia się na. Węgry, Po kilku dniach osiągnęliśmy 
Przemyśl,gdzie od innej grupy otrzymaliśmy informację,że . 
przejście przez silnie obstawioną granicę jest niemożliwe.
Powrót do Warszawy - pobyt do marca 1940 r, -a skutek nie
możliwości urządzenia się w Warszawie przyjazd do Torunia, 
Aresztowany w marcu 1940r,przez Gestapo wraz z kolegą Czesławem 
Murawskim pod zarzutem eskortowania internowanych Niemców 
na Vschód Polski.Osadzony w forcie VII w oruniu.Skutych w kajdany 
przewo enl byliśmy wielokrotnie do siedziby Gestapo przy ul. 
Bydgoskiej,gdzie byliśmy bestialsko torturowani i bici. tta skutek 
niepotwierdzenia się zarzutów 1 dużej staranności rodziców

Lewandowski ” Odpis “

Wrocław
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zwolnieni zostaliśmy w lipou 1940 z obowiązkiem natychmiastowego 
podjęcia pracy i meldowania się co tydzień w siedzibie Gestapo* 
Podjąłem pracę w Zakładzie Fotograficznym H.Spychalskiego.
W październiku 1943 na skutek samowolnych starań Spychalskiego 
stanąłem przed niemiecką komisją d/s tzw*Volkslisty.Wobec mojej 
stanowczej odmowy przejęcia tej Volkslisty,zostałem natychmiast 
zwolniony z pracy i przekazany do Arbeitsamtu,gdzie dostałem 
nakaz wyjazdu na roboty do Rzeszy.Dzięki intensywnym zabiegom 
udało mi się uzyskać skierowanie do pracy w fabryce "Union” 
w Toruniu.
W październiku 1943 wstąpiłem do Armii Krajowej we Wrocławiu* 
Przysięgę odbierał w moim mieszkaniu w Toruniu Leoh Stankiewicz 
w obecności Henryka Jagodzińskiego - pseudonimów nie pamiętam. 
Otrzymałem przydział do komórki wywiadowczej,którą kierował 
Henryk Jagodziński*
Zadaniem moim było zbieranie informacji o wysokich funkojonariuszac 
Gestapo SS - uzyskanie ich fotografii i innych szczegółów,a także 
organizowanie i agitacje do małego sabotażu w zakładach przemysłu 
zbrojeniowego jak Fabryka Union,Zakłady Amunicyjne/Munitonanahitt/ 
itp*

VI* Brat moj /s:frarszy/ur*1912r/ działał w AK na terenie Aleksandrowa
Kujawskiego,szczegółów nie znam,był aresztowany przed 3 maja 194^r.

VII. Od lutego I945r. prowadziłem Zakład Fotograficzny w Toruniu przy 
ul.Różanej#równocześnie kontynuowałem przerwaną naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym im.St*Żeromskiego w Toruniu*
Placówka AK w Toruniu nie ujawniła się i prowadziła działalność 
niepodległościową wydając prasę podziemną i rozpracowując
1 ujawniając antypolskie działanie Urzędu Bezpieczeństwa i jego 
funkcjonariuszy *
W październiku 1945r* wraz z większością członków AK zostałem 
aresztowany przez UB i osadzony najpierw w areszcie przy ul*Wały 
a następnie we więzieniu "Okrąglak".
Po 8-miu miesiącach śledztwa jako pierwsza prupa z około 80-ciu 
aresztowanych w składzie 11 osób stanęliśmy przed Sądem Wojskowym. 
Wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego w Bydgoazezy na sesjii wyjazdów* 
wej w Toruniu z dnia 29*06*46r*syg*R/14/4o skazany zostałem na
2 lata więzienia* Tuż po wyroku zostaliśmy przetransportowani
/w wagonach bydlęcych/ do więzienia we Wronkach* 0 pobycie w tyra 
więzieniu nie będę opisywał,gdyż istnieje wiele publikacji na 
okoliczność warunków jakie tam istniały*
Wspomnę tylko,że jeszcze kilka miesięcy dzielałtm celę m*innymi 
z p.Stefanem Wolskim /nie żyje/ przedwojennym v-ce prokuratorem 
Sądu Apelacyjnego w Winie.wspaniałym człowiekiem,wielkim patriotą* 
Znanym z procesów komunistów w Winie,© nim wspomina w swoich 
książkach J*Putrament*
Na mooy amnestii zostałem zwolniony z więzienia 09*03*1947*
Po odzyskaniu wolności kontynuowałem naukę i uzyskałem maturę 
w czerwcu I947r* w Toruniu.^astępnie wyjechałem do Wrocławia,gdzie 
praoując w różnych instytucjach /zwalniany często po uzyskaniu 
informacji o moim skazaniu/ rozpocząłem studia na Politechnice 
Wrocławskiej a następnie w Wyższej Szkole Ekonomicznej#której 
dyplom ukończenia otrzymałem w I950r.0d 1982 jestem na emeryturze*
W marcu 1989r* wspólnie z poznanymi akowcami przystąpiliśmy do 
organizowania Związku Żołnierzy AK terenu Dolnego Śląska*Plerwsze 
organizacyjne zebranie odbyło się w moim mieszkaniu,na którym 
wyłoniliśmy tymcaasowy Zarząd*Wszyscy aktywnie włączyliśmy się 
do pracy i w przeciągu kilku m-cy tj*do grudnia 89 zrzeszaliśmy
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Już około 2 tys»członków.Z uwagi na etan zdrowia ograniczyłem 
swoją działalność we władzach związku do dorywczej praoy w komisji 
d/s uprawnień kombatanckich.

Podpist

1992-01 -06 H*Lewandowski

PS,
Jestem w posiadaniu zdjęcia fotograficznego^: rysunku/wykonanego 
przez współtowarzysza celi/ obrazującego pobyt w celi kolegów 

przed rozprawą sadową.
^eżeli Archiwum jest nim zainteresowane to mogę je przesłać 
do wykorzystania#

10/1 - 1992 Podpis*

H.Lewandowski
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Lewandowski Henryk* Maksym 

/13*11*1921 -  /, ekonomista, wywiadowca AK-Toruń*

Ur* w Grudziądzu, syn Andrzeja i Marianny z d*0tręba - do 1939r 

uca*Gim* ira.M* Kopernika /filia/ - haroerz Orli 9-tej Pom. Druż. 

Harcerskiej#

W październiku z 5-cioma kolebami próbował przedrzeć się na 

Węgry*

Wrócił do Warszawy, gdzie przebywał do marca 1940 r,, następnie 

w T o m n i u *

Aresztowany przez Gestapo był w ięziony w forcie VII w okresie 

marzeo-lipieo 1940 r* Zwolniony podjął pracę jako labotant w za

kładzie foto/graficznym*

Nie przyjął volkslisty* Od X-1943 do 31*I#1945 pracował jako ro

botnik w fabryce "Union"*

Do AK wstąpił w październiku 1913 r* Przysięgę odebrał Lech 

Stankiewicz -  pracował w komórce wywiadu kierowanej przez /Henryka

- Kazimierza/ Jagodzińskiego*

Zajmował się zbieraniem informaoji /fotografie/ o wyższych ofi

cerach Gestapo i SS oraz rganiżowaniem małego sabotażu w zakła

dach zbrojeniowyoh /Union” - zakłady amunicyjne/*

Od lutego 1945 prowadził zakład foto raficzny, kontynuował nau

kę w LO im*St*Żeromskiego oraz konspiracyjną działalność w AK, 

Aresztowany przez UB w pa ;dzieniku 45 r* został skażony na 2 lata 

więzienia*

Zwolniony na mocy amnestii 09»03*19t7r* w czerwcu zlał naturę i 

wyjechał do Wrocławia#

f>i 1950 r* uzyskał dyplom w Wyższej Szkole Ekonomicznej - praco

wał w  różnych instytucjach* Od r,1932 na emeryturze*

V marcu 19p>9r* organizował Związek /.ołnierr.y AK teren Dolnego 

Śląska ok#2 tys* członków*

Arch* Pora* AK- Toruń, teczka M— 452/1083, list 315/A/91, 

wyrok Tojsk* Komisji Sądu Rejonowego w Uyd^oszczy na sesji wyjaz

dowej w Toruniu dn,29*V*1946 r*

Źródłat
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Ł̂W.. T«ruń
Lewaad@wski Henryk - sya:Aadrzeja i A.Kjr
. Aat»tti*y ,ur.16.11.1921. Jłte*'

Wyrok W©jsk©weg© Sądu Rejeaaweg© w Bydgeszszy na 
sesji wyjazdowej w l©ruaiu, dnia c.9.maja 19^  r.:

Aresztewaay 29.10.194-5.» ©skarż.z arfc.1. D.© O.P.

Skazaay aa 2 lata więzienia.

Od września 1944 r. był ©złenkiem A.K. P© wyzw©!©- 
aim aadal mtrzyraywał k©afeakt ze Staakiewiezpm, 
zbierał inf©rma©je © ustesuakowaaiu się ludaeśei 
d© Rządu Jeda©ś«i Nartd©wej i Czerw©a©j Armii. W 
maju r©bił aa zabawie zdjęeia ©zł©aków PPR. W lip- 
©u ©trzymał dwukr©taie gazetkę ,łGł»s Prawdy”. 
P©ad©aim "W©daawei".

V̂. lyĴ yWŁt̂ C ; ». - fWŁkiVu w.

L.S%aa
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