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ŁAiflECKI LEON /l9o8-1944/,ps, "Dobosz", emisariusz polskiej 'azy mączni

kowe j w Sztokholmie,

Urodzony 28 lutego 19o8 r« w Lssen /Niemcy/ , syn Leona i Jadwigi z 

domu Rudzkiewicz. Po zakończeniu I wojny światowej wraz z rodzicami przy- 

jehał do Polski. Zamieszkał w Trzemesznie /dawny powiat pozna.) ski/, gdzie 

ojciec otworzył zakład stolarski. W zakładzie tym Ł, uczył się zawodu 

stolarza, uzyskując dyplom czeladnika* Po pożarze w zakładzie, Łanieccy 

v/ 1927 r* przenieśli się do Gdyni. Początkowo mieszkali na terenie tzw. 

Kolonii Rybackiej, a następnie w Małym Kacku /obecnie dzielnica Gdyni/.

Łi nadal pracował u ojca jako stolarz, pÓŁ niej natomiast w charakterze 

cieśli w Gdyni-Chylonii. Wskutek niedowładu ręki nie został zmobilizowa

ny w 1939 ri Podczas wojny niemiecko-polskiej t,r. jako ochotnik walczył 

w rejonie Wzgórz Redłowskich, gdzie został ciężko ranny /uszkodzony prze

gub ręki i tętnica w nodze powodująca częściowe kalectwo/* Po zajęciu 

Gdyni 14 września 1939 r± przez krótki czas w niewoli, skąd skąd- zwolnio

ny jako inwalida.Podczas okupacji mieszkał w Gdyni.Nie chcąc podpisać 

v Niemieckiej Listy Narodowościowej wraz z bratem Dominikiem /zbiegłym 

^ z robót przymusowych w Rzeszy/ oraz z Franciszkiem Szachtą, Stanisławem 

J Babiczem i Pawłem Rybickim /dwaj ostatni zbiegli' z aresztu na Kamiennej 

Górze/ uciekł do Szwecji na statku s/s /Ingeren" bandery szwedzkiej w 

v dniu 4 kwietnia 1943 r* Pomoc okazgcł mu Czesław Głuch i kilku marynarzy 

szwedzkich. Po przybyciu do Szwecji został przesłuchany przez tamtejszą 

policję, a następnie przekazany Poselstwu RP w Sztokholmie, gdzie także 

składał zeznania o sytuacji okupacyjnej Gdyni i Kraju. Rozmowy przepro

wadzali pracownicy Poselstwa i przedstawiciele funkcjonującej nieoficjal* 

nie: Bazy Łącznikowej a także Oddziału II /m.in. kierownik ekspozytury 

wywiadu w Sztokholmie mjr Franciszek Różycki-"Mazepa"/, Częstym rożmówcą 

Łi był I-szy Sekretarz Poselstwa - Michał Unrug; W nie znanych bliżej 

okolicznościach został zwrebowany i przydzielony do Bazy Łącznikowej -

- Placówki Wojskowej Łączności Kraju z Centralą /kryptonimy: "Anna","Iz: 

"Stanisława", "Julia", "Renifer"/, gdzie złożył przysięgę, .7 Poselstwie 

RP uzyskał paszport wystawiony na swoje nazwisko w dniu 12 kwietnia 

1943 r, i przediuioii^ następnie 11 kwietnia 1944 r. 'pisy i y>iuc*rtcie4
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dokonywane przez władze szwedzkie wskazują na czyste je,;o podróże 

po Szwecji. Otrzymał rozkaz udania się do G-dyni z zadaniem odbudowa

nia łączności kurierskiej /morskiej/ z Wybrzeża Gdańskiego do Sztok

holmu a także zorganizowania punktów kontaktowych i przekazania do 

Warszawy szyfrów dla potrzeb łączności. W dniu 19 stycznia 1944 r. 

Baza Łącznikowa zawiadomiła Londyn: " Do Grzegorza 2o8 /Gdynia-przyp. 

B.Oh./ lada dzień ma wyjechać Ł» /.../ "o Wyjazd ten był jednak kil

kakrotnie odraczany. Ostatecznie opuścił on Szwecję 22 lub 20 kwiet

nia 1944 r. na statku szwedzkim "Windar". Posługiwał sit. innym nazwi

skiem pozostawiając paszport w Poselstwie, liisję tę P0selstwo RP ul:r, 

wało przed władzami szwedzkimi - już podczas nieobecności Ł . , prze

dłużono mu wizę, stwarzając pozory iż nadal przebywa na terytorium 

tego kraju. W depeszy ŚsztoFcfiolmi jcxe3*Bazy Łącznikowej skierowanej 

do jiondynu podano: " Dotąd nie mam wiadomości od wysłanego lunię

cia /kuriera-chodzi o Ł.-przyp. B.Ch./ do Grzegorza 2o8. Wiadomym mi 

tylko jest, że wyjechawszy stąd 22.IV. szczęśliwie dotarł do celu i 

był wyrzucony na ląd. Osoby, z którymi miał się tam w pierwszej cłu/i

ii skontaktować nie były zagrożone przez wsypę /i../ "« / Gdyni .

wiązał kontakt m.in. z Pelagią m Stefanią Kramp, których adresy ot-
ł,

rzymał z Bazy Łącznikowej /przypuszczalnie za pośre

dnictwem placówki politycznej "Adam" także działającej nieoficjalnie 

przy Poselstwie RP w Sztokholmie/. Dysponował też nazwiskami pracow

ników wywiadu KG AK także uzyskanymi w Szwecji.W dniu 24 maja 1944 r 

został aresztowany w Gdyni wraz zejswoimi wspłppracownikami pod za

rzutem "umożliwiania ucieszki oraz przekazywania wiadomo-ści" /zacho 

dzi uzasadnione przypuszczenie, że Niemcy pd początku wiedzieli o vn 

jeździe Ł. ze Sźwecji do Gdyni i kontrolowali całą akcję/. Przebywał 

w więzieniu przy ul. Neugarten 27. Torturowany usiłował przeciągnąć 

śledztwo zeznając o rzekomej swej pracy w wywiadzie brytyjskim oraz

o kilkakrotnym przerzuceniu Se Szwecji do Polski w celu przeprowa-
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dzania akcji sabotażowo-dywersyjnych. Usiłował popełnić samobojs- 

v two razem ze współwięzniem 3 tanisławem ^esików sic im - oficerem Armi. 

Krajowej /nie są znane bliżej ich wzajemne kontakty przed areszto

waniem/, W dniu 26 lipca skierowany przez gestapo gdańskie do obo

zu koncentracyjnego Stutthofl jako więzień polityczny, został stra-
3o

eony w tym samym dniu o godzinie 19 razem ze 3.Lesikowskim, j)nia 

25 sierpnia 1944 r. i omenda Stutthofu poinformowała gestapo w Cidai)- 

sku o śmierci Ł, Brat - Dominik zamierzał udać się ze Szwecji do 

Gdyni w celu zorganizowania akcji odbicia Ł. z więzienia. Jładze 

Poselstwa uznały ten plan za mało realny i zbyt ryzykowny i nie 

wyraziły zgody na jej przeprowadzenie. Poinformowano go ,że Ł. o- 

trzymał pośmiertnie Krzyż Virtiti Militari V kl/ rodzina nie uzys- 

V  kała potwierdzenia tego faktu/i Stryj 3. - Jan przybywający pod

czas okupacji w Gdyni zaangażowany był w pracę podziemną /wywiad, 

utrzymywanie łączności ze Szwecji, kontakty z kościołem szwedzkim 

w Gdyni/, odnotowany w dokumentach Bazy Łącznikowej w Sztokholmie/

AGKESPNP,Akta procesowe Jana Kaszubowskiego ,sygn,: IVK 175/54} 

AMS,Akta personalne L,Łanieckiego,sygn.:I-III-3171, relacje} ASPP, 

depesze /tutaj wzmianka o złożeniu przysięgi w placówce "Renifer", 

bez podania daty i nazwiska osoby odbierającej przysięgę} brak do

kumentów potwierdzających odznaczenie Krzyżem VM, dokumentu takie

go nie ma także w Instytucie Polskim i Muzeum gen.W.Sikorskiego/} 

MMG/HM/I/1753,1754 /dokumenty L.^anieckiego/} Bolduan R . ,Nieudana 

misja agenta wywiadu brytyjskiego, "Dziennik bałtycki* 1969/nr 

1o5} tegoż ,Jeszcze o nieudanej misji L.Łanieckiego,ibidem nr 117 

/w obu artykułach mylna informacja jako agencie wywiadu angiels

kiego; Ciechanowski Ko, Ruch oporu na Pomorzu Gdau skim 1939-1945»
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Warszawa 1972,s8234,3o7 /tutaj informacja o Lanneckim vel Glannec- 

kira/ j Chrzanowski B » ,Stanisław Lesikowski / 1 9o6-1944/,działacz 

organizacji podziemnej Polska Armia Powstania i Armia Krajowa /w/: 

Zasłużeni Pomorfcanie w latach II wojny światowejoSzkice biografi

czne ,Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984,s0 137 /tutaj błędna 

informacja iż był emisariuszem sieci łączności z zagranicą KG AK/j 

\ tegoż,Konspiracjja Rządu RP na Pomorzu Gda,ski w latach 1939-1945, 

GdaIlsk 1992, s0 39-405 tegoż,Organizacja przerzutów drogą morską z 

Polski do Szwecji w latach okupacj-i hitlerowskiej 1939-1945, 

"Stutthof.^eszyty Muzeum" 1984/nr 5,s*22-23j Łaniecki D,^opr« Ła~ 

niecki R./, Z okupowanej Gdyni do Szwecji, "Rocznik Gdyflski"

1984/ nr 5,s02o8-2l6 /tutaj data wyjazdu Ł. ze Szwecji do Gdyni:

18 kwiecień 1944 r„/j Łaniecki R., Powrót, "Morze" 1975/nr 5j 

Męclewski A.,Neugarten 27.Z dziejów gdańskiego gestapo,Warszawa 

1974,s«276-28oj Sławomirski L . ,Niektóre aspekty ideowo-polityczne 

ruchu oporu na Pomorzu Gdańskim,Gdaa sk 1963,s«53 /tutaj występuje 

jako agent Inteligence Service pod nazwiskiem Glennecki lub Lannec- 

ki/.

-4-
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R . L ą d e c k i  jest bratankiem Leona i Dominika Łanieckiego.Leon 

Łaniecki był w piechocie-w wojsku.Podczas wojny walczył na Oksy

wiu.Podczas obrony Wybrzeża pocisk z pancernika'‘Schleswig-Holstein" 

uszkodził tętnicę w nodze i przegub ręki.Po tym wypadku miał nogę 

sztywną jakiś czas.Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939r został 

wywieziony do Oflagu.Był w kilku obozach i jako 70$ inwalida zos

tał zwolniony.Natomiast Dominika wojna zastała w Bydgoszczy.Po za

jęciu miasta przez Niemców został aresztowany za tzw."krwawą nie

dzielę" .Niemcy znaleźli Dominika na liście Straży Obywatelskiej, 

na którą wpisał go kolega bez jego wiedzy.Został przewieziony do 

koszar 15 PAL-u.Tam Niemcy rozpoczęli dziesiątkowanie więźniów.Na 

Dominika wypadł numer 10-ty.Jednakże dobrowalnie zamienił się z 

nim jakiś starszy pan mówiąc"Ty jesteś za młody,żeby umierać".Na

stępnie Dominik został wywieziony na roboty do Niemiec.Z tych ro

bót uciekł i przyjechał do Gdyni.Ojciec ich Leon mieszkał w Małym 

Kacku.Miał on 4-ch synów:Leon,Tadeusz/ojciec Ryszarda/,Dominik, 

Hieronim,Zdzisław.Hieronim pracował w zakładzieŁ.Nowaczyk/?/„Leon 

Łaniecki/starszy/ miał 12-tu braci.Jednym z nich był Kazimierz, 

który był żonaty z córką B.Badziąga.Innym bratem Leona/starszego/ 

był Jan Łaniecki.

Dominik Łaniecki po ucieczce z robót był poszukiwany przez Niem

ców .Mówił mu o tym jego ojciec.Leon miał jakieś kontakty z pod

ziemną organizacją,ale nic bliższego na ten temat nie wiadomo.Ta

deusz Łaniecki był natomiast zatrudniony na statkach handlowych 

/niemieckich/.Pewnego razu/da ty nie zna/Niemcy wpadli do domu Łafti 

nieckich.Byli tam wówczas:ojciec,Hieronim,Zdzisław,Dominik.Zabrano 

Dominika bo był starszy,a dwaj pozostali byli zbyt młodzi i Niem

cy wiedzieli,że nie mogli’ być na robotach przymusowych.Dominika 

wzięto na Kamienną Górę.Podczas przesłuchań Dominik zorientował 

się,że Niemcy biorą go za Tadeusza,ponieważ pytano go o braci.Od

powiadał im,że pływa i nie ma z nimi kontaktu.Leon,gdy dowiedział 

się o aresztowaniu brata udał się na Kamienną Górę i czekał całą 

noc.Drugiego dnia wyrzucono Dominika pobitego.Chyba był to koniec 8
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1942r.Wydarzenia te przyśpieszyły i§rh decyzję wyjazdu do Szwecji 

Zaczęli szukać kontaktu*Znali przed wojną niejakiego Głucha Cze

sława.Głuch pływał przed wojną i znał szwedzkich marynarzy m.in,

B.Erlandssona.W czasie wojny Cz.Głuch był dźwigowym.W końcu 194-1 

Cz,Głuch poznał Łanieckich z B.Erlandssonem.Być może fakt ten m  

miejsce w początkach 1943r.Po zapoznaniu tym,CzcGłuch sam uciek 

do Szwecji.Wraz z nim uciekł też Ksawery Kłajpedakłapp.Obaj prz 

słali paczki ze Szwecji.Wówczas żona Cz.Głucha została aresztów 

Ucieczka Łanieckich wyglądała następująco.B.Erlandsson wraz z d 

ma kolegami udając pijanych wyszło z portu.Po drodze zachęcali 

townika do wypicia alkoholu.Ten jednak odmówił.Sprawdził pobież 

paszporty i wrócił do swojej budki wartowniczej.Marynarze udali 

portową uliczką w stronę torowiska,Zatrzymali się przy jednej 

ciężkich lór i B.Erlandsson cicho zagwizdał.Spod wagonu wyszli
#

dwaj inni marynarze Pelle i Georg.Wszyscy byli marynarzami na ] 

dowęglowcu"Ingeren",który zawinął do Gdyni 31*03.1943r .Wydarzej 

przedstawione rozgrywały się 2.04.1943r.Pelle i Georg mieli od1 

uwagę wartowników pilnujących statku.Wszczęli więc rzekomą bój 

używając noży.Podstęp się udał.W tym samym czasie La.ni.eccy ukr 

cy się w zaułku portowym przy magazynie przesadzli nadbrzeże i 

padli trapu.Szybko wspięli się na pokład.Na statku ukrył ich w 

glu inny marynarz Leif Skarsvag.Przed wypłynięciem statek był
O

trolowany przez Niemeów/kilkana cie osób i specjalnie tresowar 

psy/.Prze szukał i maszynownię, magazyny, pomieszczenia załogowe. 

nakże otwór wentylacyjny,z którego mogły dochodzić jakiekolwie 

zapachy był spryskany naftą.Następnie kazali uruchomić maszyn< 

Śruba wywoływałą lekką wibrację.Niemcy czekali.Był to podstęp 

który złapali się kiedyś jeńcy brytyjscy zbiegli z obozu.Wówc 

wyciągnięto ich-zaczęli głośno gratulować sobie udanej uciecz 

Tym razem fortel nie udał się.Pierwsze dwie doby siedzieli w 

jówce.Następnie w wyniku pęknięcia deski,która nie wytrzymywa 

naporu węgla musieli się ujawnić.Wyszli w ostatniej chwili,gd 

deska pękła i węgiel rozsypał się.Na pokładzie statku był też 

miec z pochodzenia-I oficer.Kazał nadać telegrafiście następr 

tekst: "Do wszystkich okrętów Kriegsmarine! nada je s/ę"Ingeren' 

Mam na pokładzie blindów z Polski".Podano dokładną pozycję s~9



i prośbę o przejęcie zbiegów.Radiotelegrafista zameldował o tym ka

pitanowi .Kapitan stwierdził,że obecnie Polacy ci są na wodach tery

torialnych neutralnej Szwecji.Udzieli mu nagany za samowolną decy

zję*

W Szwecji Polacy znaleźli się w obozie dla internowanych,ale wycią

gnął ich szybko z tamtąd Cz.^łuch.Po wyjściu z obozu udali się wszy- ( 

scy do Sztokholmu.Byli przesłuchani w Konsulacie RP przez brata adm 

Unruga i jeszcze jakiegoś majora z Ii-go Oddziału.

W Sztokholmie Dominik wyraził chęć wstąpienia do Wojska Polskiego.
U

Otrzymywał więc wojskową zapomogę.Leon zapomogi tego typu nie dos

tawał, ponieważ był inwalidą.

Pewnego dnia Leon poszedł do Konsulatu i. nie wróć ił. Pokazał się do- j 

piero po kilku miesiącach.Dominik szukał go na wszystkie strony,ale 

zbywano go wszędzie.Dlatego wyjazd jego do Anglii do wojska opóźnił 

się.Leon po powrocie niechciał nic mówić .Jednakże z jego wypowiedzi 

wynikało,że był w  Anglii na przeszkoleniu.Był związany z II-gim
i

Oddziałem.Miał wrócić do Polski.Po dwóch nieudanych próbach wyjechał j 

w końcu kwietnia 1944r.

Podczas jednej nieudanej próby,miał przy sobie 100.000 koron.Jed

nakże Szwedzi zorientowali się,że ma "lewy" paszport i musiał uciec, 

^aszport miał na szwedzkie nazwisko.Miał też rzekome szwedzkie oby

watelstwo.

Podobno w chwili wyjazdu jego Niemcy wiedzieli o nim.Tak więc na 

Wybrzeżu pracował pod okiem Gestapo.W konsulacie RP była"wtyczka" 

niemiecka.W przypadku wystawienia "Lewego" paszportu ustawiał odpo

wiednio stempel.Mężczyzna ten wyjechał ze Szwecji do Anglii jeszcze 

w czasie wojny.

Leon miał wrócić do Szwecji jako marynarz.Czy tym samym statkiem?

Leon miał dwq zadania do zrealizowania po przybyciu do Gdyni.Pier

wsze najważniejsze to przekazanie kodów szyfrowych do Warszawy,nie

zbędnych do utrzymania łączności zagranicą.Nie wiadomo,czy w tym 

wypadku chodziło o Londyn czy o Sztokholm.Drugie zadanie służyło w 

zasadzie jako maska.Miała to być praca wywiadowcza na terenie W y 

brzeża/m.in.dostarczenie planów pancernika niemieckiego/ o które 

miał mu się wystarać Welc.

Spotkanie w celu przekazania szyfrów miało się odbyć w Gdyni.Jedna

kże nie wiadomo,czy doszło ono do skutku.

u  U  U W
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Aresztowanie Leona nastąpiło w dniu jego wyjazdu przy ulic 

'̂'J’£o jarskiej 98.Spotkał się tam z Welcem.Na pytanie Leona,gd 

plany pancernikatWelc odpowiedział,że zaraz jego znajomy m 

niesie.Wówczas Leon uderzył Welca mówiąc"Miałeś wyraźne po 

o mnie nikomu nie wspominać".Welc na to zapewnił go,że to 

zaufany.Po chwili rozległ się drugi dzwonek.Wpadło Gestapo 

wiedział wówczas do Łanieckiego-"Teraz ty dostaniesz w moi 

był tam ktoś jeszcze oprócz łanieckiego/chodzi o członków 

ru/tego R.^aniecki nie wie.Informację o przebiegu wypadkóy 

nych z aresztowaniem Leona wie od Kaszuba/nazwisko zna Dor 

który był w kuchni jako obstawa Łanieckiego.Po wtargnięcia 

wców uciekł.

Dominik dowiedział się o aresztowaniu Leona w Konsulacie I 

holmie poznał kapitana Marynarki Wojennej z Gdyni.Ow kapi' 

ponował mu odbicie Leona z Kamiennej Góry.Znał bardzo dob: 

kład gmachu jeszcze sprzed wojny.Jednakże władze polskie ] 

ły się na to.

Leon Łaniecki został powieszony w kl Stutthof jesienią 19 

Z łanieckim uciekł też 2.04.1943r Franciszek Szachta.Był 

dowany gdzie indziej i nie wiedział o Łanieckich.

C.D.relacji R.Łanieckiego/w oparciu o nowe 

informacje uzyskane od Dominika/.

B.Erlandsson miał w czasie wojny ok.60 lat.Zmarł w 1947 

Przed śmiercią tj.w 1945 lub 1946r w Sztokholmie spotkał 

Dominikiem i opowiedział swoje przejścia."Wpadł" w Szcze 

momencie gdy usiłował przeszmuglować jeńców brytyjskich 

skich.Niemcy wprawili w ruch maszyny jeszcze podczas pos 

tku,a wówczas"blindziarze" myśląc,że już płyną wyszli i 

ujęci.Erlandsson powiedział Dominikowi,że ‘Niemcy podczas 

chiwań powiedzieli mu,iż sypał pracownik Konsulatu RP w 

\  mie Pilecki.Rozmowa ta przebiegała w następujący sposób, 

^estapo pytali Erlandssona o przerzuty.Gdy opowiedział ,i 
o tym nie wiadomo,otrzymał uderzenie w twarz,po czym Ge:

11



krzyknął/ostrzegł/aby nie kłamał,ponieważ "Piwecki" podał im listę 

osób,którym dopomógł w ucieczce.Na liście tej mieli figurować®±n. 

Leon i Dominik Łanieccy.Aresztowano też kilku innych marynarzy ;

szwedzkich, których stracono .Przed śmiercią, pobierano od nich krew sti 

dla rannych żołnierzy.Erlandssona trzymali jeszcze,ponieważ również 

od niego miano pobrać krew.

Erlandsson pytał Dominika o Piweckiego,twierdząc,że to on był przy

czyną całej "wsypy”.

Odnośnie szkolenia Leona w  Szkocji Dominik hic nie może powiedzieć, i 

Jest to tylko jednak przypuszczenie-odczucie jego,że brat był tam 

na jakimś kursie.Adres P.Kramp uzyskał Leon przypuszczalnie z Kon

sula tu- przypuszczenie Dominika.

Szwed Jopwell pracował w Kacku u. ojca Łanieckich a przed wojną w 

porcie.Nic więcej Dominik na jego temat nie wie.

0 "Zagrodzie" Dominik nic nie słyszał.Leon też nic nie wspominał o m  

organizacji"Polski RzĄd Demokratyczny".

Według informacji,jakimi rozporządza Dominik,Leon miał dotrze^ do 

Warszawy.Wyjechał ze Szwecji w dniu 18.04.1944r z portu Osthmmar 

na Bałtyku.Misja jego była następująca.Niemcy rozpracowali szyfry 

którymi posługiwano się przy odbiorze zrzutów bronii z Anglii, 

wskutek tego część ich wpadła w ręce niemieckie .W związku z tym 
Warszawa prosiła o przysłanie łącznika,który miał przekazać szyfry 

do ustalenia miejsc zrzutm broni.Informacje te Dominik uzyskał w 

Konsulacie RP w Sztokholmie.Jeżeli chodzi o Jana Łanieckiego,to 

uciekł on do Szwecji w czerwcu 1945r.Jan wspominał Dominikowi,że 

z Kazimierzem sprawa nie jest jasna.Poniósł on śmierć jesienią 1945 

Według ^ana był to napad rabunkowy a nie wyrok wykonany przez pod

ziemie.

Jan Łaniecki był aresztowany dwa razy.Raz w 1942r.Pomagał w uciecz

kach,Przerzucił ok.10 osób w sumie.J.Łaniecki znał jeszcze sprzed 

wojny kapitanów szwedzkich.Mówił doskonale po niemiecku.Podczas 

okupacji pracował w "Kolsyndykat",Miał wstęp na statki obcej bande

ry.Był zwłasżcza zaprzyjaźniony z kapitanem szwedzkim,który pływał 

na statku o nazwie " Sten Sture".Na tym statku głównie przerzucał. 

Leon i Dominik zwrócili się do J.Łanieckiego z prośbą,aby ich prze

rzucił. J„Łaniecki odmówił jednak,gdyż uważał,że ucieczki są zbyt12
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wielkim ryzykiem i nie chciał brać za nich odpowiedzialność 

zie "wpadki”. /i-o

Leon i Dominik płynęli statkiem sześć dni,ponieważ początkc 

był na południe,a następnie zmieniono na północ.Gdy wyszli 

ki zobaczyli,że nie tylko ich przerzucono.Był tam też osobr 

wieku ok 50 lat z grudziądza,który podawał się za kapitana 

porucznik AK lat 23.Jednakże według Dominika nie byłi o m  o 

mi.Ludzi tych umieścił J.Łaniecki.Dowiedzieli się o tym,o t 

dwóch, ponieważ zapytali iak się na żywa ją. Kiedy jgHgreEKłtaziri p 

li,że Łanieccy,wówczas tamci ostro zareagowali,iż mówią nie 

ponieważ Łaniecki dopomógł im właśnie w ucieczce.Wyjaśnili 

to ich krewny.Dowiedzieli się,że J.Łaniecki ukrył ich począ 

u siebie w domu/mieszkął w suterynie przy Placu Kaszubskim 

nego komisariatu MO/.Na statku tym był też jeszcze jeden os 

ale nazwiska nie wiedzą.Bracia Łanieccy wysiedli w porcie S 

J.Łaniecki przerzucał tylko z Gdyni.Z więzienia wydostał si

- tj.został zwolniony bez niczyjej pomocy.Był obywatelem am 

skim.Przyjechał do Gdyni w  sierpniu 1939r i zastała go tu w< 

L.Łaniecki według H.Matczak szedł na egzekucję wesoły.Miał 

szoną tabliczkę:"Tak giną ci,którzy działają na szkodę Trze< 

Rzeszy"/nie jest to cytat dosłowny,a jedynie odtworzenie tr< 

Był strasznie skatowany.O pogodzie ducha L.Łanieckiego wspoi 

też żona Głucha,która widziała się z nim w Gestapo.
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W sidłach gesfapo..t
BYŁA wiosna 1944 r. “  Czesławem Głuchem

Mimo zbliżającej się (obecnie kpt. ż. w ) i nau-
nieuchronnie klęski czycielem Owczunowskim

hitlerowskich Niemiec, na — na stojący w porcie
Wybrzeżu szalał nadal ter gdyńskim statek szwedzki,

/IftforU

th *w *..• M atczakow a podeszła oo 
„W alka” , ze rk n ę ła  na rozw i- 

‘ jan y  a rk u sz  p ap ie ru  i  n ie 
w iedząc czem u w y p aliła :

— To są jak ieś  s ta re  p la -
P oczątkow o Ł an ieck i n ie  ny . N iew iele w arte ...

w yjaw iał sw ej gospodyni ce- C icholew ski obruszy ł się.
lu  p rzybycia  wdo G dyni. — Ja k  to? Co pani plecie...
T w ierdził, że p rzy jech a ł tu -  — n o , p rzecież m ów ię, że 
ta j  po to , by przem ycić i o  to  psu  na  budę się zda!

/

m łodszych, j „W ałek”  p o p a trzy ł na  n ią  V

ror okupanta. W siedzibie i którym bezpiecznie dotarli 
gdyńskiego gestapo na Ka na d ru^  stron<? Bałtyku 
miennej Górze nieustannie 
trw ały przesłuchiwania Po 
laków, podejrzanych o 
przynależność do ruchu o- 
poru.

W tym właśnie czasie 
został przerzucony ze 
Szwecji do Gdyni agent 
wywiadu angielskiego —
Leon ŁANIECKI. Zaopa
trzony w fałszywe doku
menty przybył on w dniu 
30 kwietnia na pokładzie 
statku szwedzkiego z zada 
niem zebrania materiałów 
wywiadowczych o bazie 
hitlerowskiej Kriegsmari- 
ne w Gdyni,

Kim był Leon Laniecki?
W jakich okolicznościach 
przeszedł do służby w bry 
tyjskiej Intelligence Ser-
vice?

W niemal wszystkich 
dotychczasowych publika
cjach, dotyczących ruchu 
oporu na Pomorzu, wspo
mina się o nim jedynie 
marginesowo, przy czym

nazwisko Łaniecki bywa 
zwykłe zniekształcane na 
Lannecki lub Glannecki.
Tymczasem wiadomo, że 
Leon Laniecki, pochodzi! 
z Gdyni (rodzina jego mie 
szkala przed wojną i w 
czasie okupacji w Małym 
Kacku), gdzie do 1939 roku 
służył w Marynarce Wo
jennej. Z chwilą wybuchu 
wojny brał czynny udział 
w obronie Wybrzeża i pod 
czas walk został ciężko 
ranny w nogę. Po kapituła 
cji Niemcy umieścili go w 
szpitalu wojskowym, a na 
stępnie — jako inwalidę, 
chromającego na prawą no 
gę — zwolnili do domu.

Ł anieck i nie chcia ł jednak  
bezczynuie spędzać czasu w 
ok u p o w an ej G dyui. M arzyła 
mu sie w alka z w rogiem  i 
d la tego  szukał k on tak tów  a 
an ty h itle ro w sk im  podziem iem , 
by przez "dyw ersję i sabotaż 
osłab iać  po ten c ja ł w ojenny III 
Rzeszy. W 1942 r. naw iązał 
łączność z dzia ła jąca  w G dy
ni k o n sp iracy jn ą  kom órką, 
z a jm u jącą  się przerzucan iem  
ludzi do Szw ecji P ostanow ił 
sko rzy stać  z okazji i sp róbo
wać ucieczki, gdyż liczył na 
to, że ze Szw ecji łatw o mu 
bedzie p rzedrzeć się do An
glii gdzie chciał w stąp ić  do 
służby w polsk iej M arynarce 
W ojennej.

Szw ecji dwóch m ioaszycu, i „ n a « n  ------ —-
k ilk u n a sto le tn ic h  braci. T>o- , bacznie, pok ręcił dziw nie gło

wą, po .czym  rzek ł:
— Hmm, skoro  tak , p rzy 

niosę zaraz inne  p lan y . N a 
u licy  czeka kolega. W ezmę 
je  od niego...

Po minucie zjaw ił się 
ponownie, lecz tym razem

piero po pewnym czasie* j 
gdy przekonał się, że może I

Po różnych perypetiach jej zaufać, zdecydował Się
Laniecki znalazł się W koń powiedzieć prawdę... Uczynił 
CU w Londynie; tu ta j za-
interesował Się nim wy- bow iem  szybko* że M atcza-
wiad brytyjski i skłonił kow a m a licznych znajom ych  | ywiiwwmw, **.w~ . . .  ---------
go do współpracy przeciw— w śród  P o laków , p racu jący ch  •• nie był sam. Towarzyszyło
ko Niemcom. Po odpowied rinf dyŚ*itiej,„baJje K-rie?sm?' ! mu dwóch osobników w

. . .  . n n e .  tsyia to  d la  n iego m e i  .n T .mm przeszkoleniu wysła- lad a  g ra tk a : przy icb pom o- cywilu. Jeden z nich w
no Lanieckiego ponownie cy m ógł bow iem  zdobyć wie brunatnej koszuli, widocz

c  :! — -w n n a  Ie cennych  m ateria łów , in -  | n e j  pod m arynarką i  czar ar
, _ .. , i „_ jiv* bcuuytu m
do Szwecji, skąd -* zaopa te rc su jący c h  b ry ty jsk i wy- 
trzony w funty angielskie, w iad w ojskow y.
szwedzkie korony i niemiec 
kie marki — przerzucony 
został do Gdyni.

W dniu 30 kwietnia 
1344 roku Leon Łaniecki 
zjawił się w mieszkania 
swego ojca w Kacku Ma
łym i — nie wtajemni
czając go w przyczyny 
swego powrotu do okupo
wanej Gdvni — poprosił 
o znalezienie u kogoś bez
piecznej kryjówki. Wybór 
padł na córkę gospodyni, 
prows^p-^oi gospodarstwo 
domowe Lanieckiego - se
niora, « yarnieszkiWA- 
ła w tii-tit ul. Śwtę 
toiańskiej 98. Tam właś
nie w 1-— .....-n mie
szkaniu z kuchnią, znaidn 
iącym się na parterze o- 
bok sklepu, z.itrzymał się 
Leon Łaniecki. W łaśf'ciel- 
ka mieszkania.

Helena Matczak zgodziła 
się udzielić pomocy La- 
nieckiemu. Za pośrednic
twem  swych znajomych, a 
m. in. sióstr Pel?sii i Ste
fanii Kramp, dostarczała 
Łanieckiemu wszelkiego 
rodzaju wiadomości, uzna-
wanych przez, w ieńców za ”™ ^ and.  hoch>1J Ręce

nym krawacie, stanął pr*.y 
drzwiach. Matczakowa za
drżała, gdy go zobaczyła 
Był to bowiem gestapo
wiec Drews, którego nie
raz widywała, wychodzą
cego z budynku gestapo 
na Kamiennej Górze.

Tymczasem w  ręku _
błysnął pistolet. /  ZT~>

„stren ? o oim”.
M ijały dni. Łaniecki po 

chłonięty swą pracą wy
wiadowczą i kontaktam i z 
różnymi grupkami gdyń
skich konspiratorów, wo
bec których występował 
pod pseudonimem „Do

do góry!
Łaniecki, zupełnie zasko 

czony, wykonał rozkaz. 
Wtedy „Wałek” z drugim 
gestapowcem doskoczył de 
niego i wykręciwszy ręrc 
Polaka do tyłu skuł je^cuuuuunun

bosz”, ani przez mom ent kajdank?~.i. _ Aresztowa
nie przypuszczał, że nad- neg° natychmiast wypro- 
chodzi już kres jego ’zia- wadzono z domu i zawie- 
łalności... W tym właśnie ziono na gestapo. Pyzy 
czasie Pelagia Kramp za- reszcie pozostał „Waleit', 
poznała go z jakimś męż- uważnie pilnując, by nikt

v t i c -  czyzną, który przedstawia- nie w ym knął się z miesz-
31-lefnia / jąc się oświadczył, że jest kania. Gdzieś po godzinie

podówczas Helena Mat- \  z wywiadu AK. Mężczyzt przybyło na miejsce oś-
czak. mn'arR 9-letniego sy na ten z kolei skontakto-^ymiu gestapowców, którzyan’ I I l -t r\ i7-iCUHCS,U 0,7 ____________________________

,Wał g0 z n ieiak!m ..W al-rprzeprowadzili gruntow ną 
1 nIka w «««•- czyli z Walterem rewizję w  mieszkaniu.

Cicholewskitn alias Berga-1 Wszystkich zatrzym anych 
rena ~ ' . agentem gestapo zaprowadzono n a  gestapo, 
w  Gdym. Po raz pierw - a w mieszkaniu urządzo- 
szy spotkał się z nim Ła- no zasadzkę. Tego samego 
niecki w  poniedziałek, 24 dnia wieczorom wpadł w

—   ___  mai® . P.° drugi-  ni  ̂ Kabat, który przyszedł
kim. n - n k im  Jopwełlem \ / da P laśnie śro na spotkanie z lan ieck im ,
- Kabatom, za którego o- V 1944 r - ™ i-  a  nas^ P neS° dcia  JeM?  = y .  zała się godzina 16. W Kedlich (po 6 tygodniach

mieszkaniu przy ulicy śledztwa gestapo go zwoł-
Swiętojańskiej obok go- * “— ,,rl> 
spodyni ̂  i  jej syna Zyg
fryda siedzieli przv stole*
Leon Łaniecki, Pelagia 
K ram p i Władysław Sar- 
rwwski — Polak, pracują-

dach lotniczych ..Focke- 
Wulff” w Redłowie. Od 

dłuższego -".u utrzymy

wała ona kontakt z p ra
cującym w norcie gdyń
skim obywatelem szwedz

O

0
jPRACOWANY szcze

gółowo plan uciecz
ki powiódł się zna

komicie. Zmyliwszy czuj- 
iość  Niemców, Łaniec- 
:i przedostał się z 
twoma współtowarzyszami

średnictrwem grupa miej' 
scowvch konspiratorów wy 
syłała rmtaiemnie do Szwe 
cji uciekających z obozów 
angielskich jeńców wo
jennych.

f UŻ po kilku dniach 
pobytu w Gdyni 
Łaniecki poorosił 

Helenę Matczak o zorga- 
niz.o-'”— —"^ania * Ka 
batem. Jak  sie nóźniej o- 
kazało, na spotkaniu tym 
ustalono nrzer.TU
cenią go do *&*wpcfl po 
wykonaniu zadań wywia
dowczych.

O

lilio, poniewa* nie udt>- 
wodniono m u ładnych J i  
wiązań z Lanieckim)*

ręce gestapo w pa-

J
W dły także inne oso

by, współpracujące a
cy w zakładach lotniczych Lanieckim - „Doboszem”.
w Redłowie. W pewnym 
momencie ktoś zapukał do 
drzwi. Był to „Wałek”, 
który zaraz u progu zapy
tał Matczakową, czy za
stał Leona?

G
o s p o d y n i ,  niczego 
nie podejrzewając, 
odpowiedziała tw ier 

dząco i zaprosiła gościa 
do pokoju. Tam odwołał 
on na bok Lanieckiego i 
wyciągnął z zanadrza pla
ny okrętu wojennego.

— O to p lany  „S ch arn h o r- 
s ta ”  — szepnął Ł anieckiem u. 
— N a pew no ci się p rz y 
dadzą...

M. in. aresztowano Stefa
nię K ram p i Eugeniusza 
Bodaka. Po wielotygod
niowym śledztwie i licz
nych konfrontacjach z tor 
turowanym  okrutnie Leo- 
nem Lanieckim, całą gru- 
pę wywieziono 4 paździer 
riika 1944 r. do Stutthofu. 
Helena Matczak oraz sio
stry Pelagia i  Stefania 
Kramp przetrwały gehen
nę obozowego życia. N a
tomiast nie doczekał wol
ności Łaniecki, który zgi
nął, zamordowany przez 
oprawców hitlerowskich, 
późną jesienią 1944 roku.

Rajmund BOLDUAN ^23



Łaniecki L eon  ps. „Dobosz” (1908-1944), emi
sariusz polskiej Bazy Łącznikowej w Sztokhol
mie.

Urodzony 28 II 1908 r. w Essen (Niemcy); syn 
stolarza Leona i Jadwigi z d. Rudzkiewicz. Po za
kończeniu I wojny światowej wraz z rodzicami 
przyjechał do Polski. Zamieszkał w Trzemesznie, 
pow. poznański, gdzie ojciec otworzył zakład sto
larski. W zakładzie tym uczył się zawodu stolarza, 
uzyskując dyplom czeladnika. Po pożarze w za
kładzie Łanieccy w 1927 r. przenieśli się do Gdy
ni. Początkowo mieszkali na terenie tzw. Kolonii 
Rybackiej, a następnie w Małym Kacku. Łaniecki 
nadal pracował jako stolarz u ojca, a później 
w charakterze cieśli w Gdyni-Chyloni. Wskutek 
niedowładu ręki nie został zmobilizowany w 1939 r. Jako ochotnik walczył w rejo
nie Wzgórz Redłowskich, gdzie został ciężko ranny (uszkodzony przegub ręki i 
tętnica w nodze, powodujące częściowe kalectwo). Po zajęciu Gdyni 14 IX 1939 r. 
przebywał krótko w niewoli; zwolniony jako inwalida mieszkał nadal w Gdyni. Nie 
chcąc podpisać Niemieckiej Listy Narodowościowej wraz z bratem Dominikiem 
(zbiegłym z robót przymusowych w Rzeszy) oraz z Franciszkiem Szachtą, Stani
sławem Babiczem i Pawłem Rybickim (dwaj ostatni zbiegli z aresztu na Kamiennej 
Górze) uciekł w dniu 4 IV 1943 r. do Szwecji na statku bandery szwedzkiej s/s 
„Ingeren”. Pomoc okazał mu Czesław Głuch i kilku marynarzy szwedzkich. Po 
przybyciu do Szwecji został przesłuchany przez tamtejszą policję, a następnie prze
kazany Poselstwu RP w Sztokholmie. Tam także składał zeznania o sytuacji okupa
cyjnej Gdyni i Kraju. Rozmowy przeprowadzali pracownicy Poselstwa i przedsta
wiciele funkcjonującej nieoficjalnie Bazy Łącznikowej Sztabu Naczelnego Wodza w 
Londynie o kryptonimie „Anna”, a także pracownicy Oddziału II (m in. kierownik 
ekspozytury wywiadu w Sztokholmie mjr Franciszek Różycki ps. „M azepa”. Czę
stym rozmówcą Lanieckiego był I sekretarz Poselstwa Michał Unrug. W nieznanych 
bliżej okolicznościach został zwerbowany i przydzielony do Bazy „Anna”, gdzie 
złożył przysięgę. W Poselstwie RP uzyskał paszport wystawiony na swoje nazwisko z 
dnia 1 2 IV 1943 r. i przedłużony następnie 1 1 IV 1944 r. Wpisy i pieczęcie dokony
wane przez władze szwedzkie wskazują na częste jego podróże po Szwecji. Wkrótce 
otrzymał rozkaz udania się'do Gdyni z zadaniem odbudowania łączności kurierskiej 
(morskiej) z Wybrzeża Gdańskiego do Sztokholmu, a także zorganizowania punk
tów kontaktowych oraz przekazania do Warszawy szyfrów dla potrzeb łączności. 
W dniu 19 I 1944 r. Baza Łącznikowa zawiadomiła Londyn: „Do Grzegorza 208 
[kryptonim Gdyni] lada dzień ma wyjechać Ł. [...]”. Wyjazd jego był jednak kilka
krotnie odraczany. Wreszcie opuścił Szwecję 22 lub 28 IV 1944 r. na statku szwe
dzkim „Windar”. Posługiwał się innym nazwiskiem pozostawiając paszport w Posel
stwie. Wyjazd ten Poselstwo RP ukrywało przed władzami szwedzkimi; już podczas 
nieobecności Lanieckiego przedłużono mu wizę stwarzając pozory, iż nadal przeby
wa na terytorium tego kraju. W depeszy (z 30 V 1944 r.) Sztokholmskiej Bazy Łącz
nikowej skierowanej do Sztabu NW w Londynie podano: „Dotąd nie mam wiado
mości od własnego kmiecia [kuriera — chodzi o Lanieckiego] do Grzegorza 208.
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Wiadomym mi tylko jest, że wyjechawszy stąd 22 IV szczęśliwie dotarł do celu i był 
wyrzucony na ląd. Osoby, z którymi miał się tam w pierwszej chwili skontaktować, 
nie były zagrożone przez wsypę [...]”. W Gdyni Łaniecki nawiązał kontakt m.in. z 
Pelagią i Stefanią Kramp, których adresy otrzymał od Bazy Łącznikowej (przypusz
czalnie za pośrednictwem placówki politycznej „Adam”, także działającej nieoficjal
nie przy Poselstwie RP w Sztokholmie). Dysponował też nazwiskami pracowników 
wywiadu KG AK, również uzyskanymi w Szwecji. W dniu 24 V 1944 r. został w 
Gdyni aresztowany wraz ze swoimi współpracownikami pod zarzutem „umożliwie
nia ucieczki oraz przekazywania wiadomości” (zachodzi uzasadnione przypuszcze
nie, że Niemcy od początku wiedzieli o wyjeździe Lanieckiego ze Szwecji do Gdyni i 
kontrolowali całą akcję). Łaniecki przebywał w więzieniu przy ul. Neugarten 27. 
Torturowany, usiłował przeciągnąć śledztwo zeznając o rzekomej swej pracy w 
wywiadzie brytyjskim oraz kilkakrotnym przerzuceniu ze Szwecji do Polski w celu 
przeprowadzenia akcji sabotażowo-dywersyjnychv Usiłował popełnić samobójstwo 
razem ze współwięźniem, Stanisławem Lesikowskim — oficerem Armii Krajowej 
(nie są znane bliżej ich wzajemne kontakty przed aresztowaniem). W dniu 26 VII 
tegoż roku skierowany przez gestapo gdańskie do obozu koncentracyjnego Stutthof 
jako więzień polityczny, został tam stracony w tym samym dniu o godzinie 193" ra
zem z Lesikowskim. Dnia 25 VIII 1944 r. komenda Stutthofu poinformowała gesta
po w Gdańsku o śmierci Lanieckiego. Brat jego Dominik zamierzał udać się ze 
Szwecji do Gdyni w celu zorganizowania akcji odbicia brata z więzienia. Władze 
Poselstwa uznały ten plan za mało realny i zbyt ryzykowny i nie wyraziły zgody na 
jego przeprowadzenie. Poinformowano go, że brat otrzymał pośmiertnie Order 
Wojenny Virtuti Militari V kl. (rodzina nie uzyskała potwierdzenia tego faktu).

Stryj L. Lanieckiego — Jan Łaniecki, przebywający podczas okupacji w Gdyni, 
zaangażowany był także w pracę podziemną (wywiad, utrzymywanie łączności ze 
Szwecją, kontakty z kościołem szwedzkim w Gdyni); jest odnotowany w dokumen
tach Bazy Łącznikowej w Sztokholmie.

AGKBZpNP, Akta procesowe Jana Kaszubowskiego, sygn.: IVK 175/54; AMSt., Akta 
personalne L. Lanieckiego, sygn.: I-III—3171, relacje; ASPP, depesze (tu wzmianka
o złożeniu przysięgi w Bazie „Anna” bez podania daty i nazwiska osoby odbierającej 
przysięgę; brak dokumentów potwierdzających odznaczenie Orderem VM, doku
mentu takiego nie ma także w Instytucie Polskim i Muzeum gen. W. Sikorskiego); 
MMG/HM/I/1753 (dokumenty L. Lanieckiego); B o 1 d u a n R., Nieudana misja agenta 
wywiadu brytyjskiego, Dz. Bałtycki 1969, nr 105; T e n ż e ,  Jeszcze o nieudanej misji L. Ła- 
nieckiego, T a  m ż e , nr 117 (w obu artykułach mylna informacja jako agencie wywiadu 
angielskiego; C h r z a n o w s k i  B., Stanisław Lesikowski, [w:] Zasłużeni Pomorzanie..., 
s. 135-137 (tu błędna informacja, iż był emisariuszem sieci łączności z zagranicą KG 
AK); T e n ż e ,  Organizacja przerzutów drogą morską z Polski do Szwecji w latach oku
pacji hitlerowskiej 1039-1945, ZMSt. 1984, nr 5, s. 22-23; C i e c h a n o w s k i  K„ Ruch 
oporu (tu informacja jako o Lanneckim vel Glanneckim); Ł a n i e c k i  D., (opr. Ła
niecki R.), Z  okupowanej Gdyni do Szwecji; Rocz. Gdyński 1984, nr 5, s. 208-216 (tu 
data wyjazdu Ł. ze Szwecji do Gdyni: 18 IV  1944 r.); Ł a n i e c k i  R., Powrót, Morze 
1975, nr 5; M ę c 1 e w s k i A., Neugarten 27..., s. 276-280; S ł a w o m i r s k i  L., Nie
które aspekty ideowo-polityczne ruchu oporu na Pomorzu Gdańskim, Gdańsk 1963, s. 53 
(tu występuje jako agent Inteligence Service pod nazwiskiem Glannecki lub Lannecki).

Bogdan Chrzanowski
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,, Szczecin, 2 X 2006 r.

Instytut Pamięci Narodowej 
Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej

ul. Janickiego 30, 71-270 Szczecin 
tei. 091 48 49 824, fax. 091 48 49 821

-B-ESz - 6022 - 12/06 .
F U N D A C J A  

"Archiwum i Muzeum Pomor*:*
Armii Kr3j0wsj ohl? Wofskowisj !>»V:*

i OiWiiis
■I

Wpłynęło dn ia:....

L dz_ J 3A Ł . r.Op/Ó^

| Załączniki:.................................. .

i Referent:

> Szanowna Pani 
Elżbieta Skerska 

Fundacja Archiwum i Muzeum 
Pomorskie Armii Krajowej 

ul. Podmurna 93 
87 - 100 Toruń

W związku z realizowanym przeze mnie projektem badawczym, bardzo 
proszę o pomoc w uzyskaniu informacji na temat akcji o kryptonimie "Synteza", 
przeprowadzonej w 1943 r. na terenie fabryki benzyny syntetycznej 
Hydrierwerke Pólitz (obecnie Poiice k. Szczecina). Odpowiedzialna za nią była 
pomorska sieć terenowa wywiadu "Lombard", a konkretnie jej ekspozytura Bałtyk 
303.

Interesują mnie także informacje dotyczące osób biorących w niej udział:

- Leon Chaustow "Mewa" 't%, - " ' ■ - -h 3 £. i 6 -7 -70^
- Zofia Dobiszewska (Ewa Sadowska) "Ewa", "Alinka", "Gienia"
- Aleksy (Aleksander) Jędryczka "Tyszkę", "Pomorski"
- Bernard Kaczmarek "Wrzos", "Jur"
- Apolinary Łaniewski "Apoli", "Apollo"
- Gertruda Rudnicka "Gerda" --
- Ferdynand (Franciszek) Słomieński "Zając" , /

Numer telefonu bezpośrednio do mnie: (091) 48 49 823.

Będę wdzięczny za wszelkie informacje.

Z wyrazami szacunku
/  ; ; . .. J O

Paweł Knap
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Toruń, 15.G 1.2007 r
Pan

Paweł Knap

c9-tkjp x ,u q _ .  r ; 
i * 

Szanowny Panie !

Instytut Pamięci Narodowej 
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej 

ul. Janickiego 30 
71 - 270 Szczecin

W załączeniu przesyłam informacje i materiały na temat akcji 
wywiadowczych zmierzających do rozpracowania m.in. fabryki paliw 
syntetycznych w Policach koło Szczecin. Są to biogramy konspiratorów 
zaangażowanych w pracę wywiadu ZWZ - AK zainteresowanego Policami już 
od 1940 r. : Szymichowskiej Marii, Wickiego Klemensa. Maria Szymichowska 
swoją współpracę z Alfonsem Sulewskim i Klemensem Wickim wspomina także 
w pamiętnikach ( Archiwum Fundacji - skrót FAPAK - t. osob.Szymichowska 
Maria sygn. K : 1/1 Pom.; t. osob. Wieki Klemens sygn. M : 138/747 Pom. ).

Po rozbiciu centralnej sieci wywiadu ofensywnego , dalekiego zasięgu 
oznaczonej kryptonim „Stragan” Komendy Głównej AK, jego zadania na 
odcinku zachodnim i północnym, przejęła sieć wywiadu KG AK m.in.kryptonim 
„ Bałtyk" oraz „ Grupa Pomorskiego „( Aleksandra Jędryczki).

W załączeniu przesyłam biogramy kierowników obu grup, Aleksandra 
(Aleksego) Jędryczki i Bernarda Kaczmarka.

Uzupełniając biogram A. Jędryczki dodaję, iż współwłaściciel sklepu 
zegarmistrzewsko-jubiierskiego przy ul. Złotej w Warszawie, Kazimierz 
Brzcstkowski ( Brzostowski) był szwagrem A. Jędryczki. Przekazał S. 
Ignaszakowi m.in. szkic sytuacyjny kombinatu paliw w Policach, dostarczony 
przez łączników. W pracę wywiadowczą zaangażowani byli także, oprócz 
wspomnianego w biogramie Leona Sowińskiego, także inni szwagrowie 
„Pomorskiego”: Adam Sobolewski, Franciszek Szoraak, Ludwik Lietz. Ojciec 
Leona Haustowa posiadał w Warszawie restaurację, gdzie odbywały się zebrania 
konspiracyjne.

Gertruda Rudnicka z d. Krause I voto Jędryczka ( żona A. Jędryczki), 
ps.„Genia” , była łączniczką i kurierką na linii Bydgoszcz-Warszawa i na ul. 
Złotą dostarczała meldunki, które odbierał Stefan Ignaszak. W swojej relacji 
Janina Gapińska z d. Januszewska ps. „ Irena”, żołnierz Wojskowej Służby 
Kobiet Inspektoratu AK Bydgoszcz podaje, iż „ Genia” otrzymała od Mariana
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Gapińskiego ( szwagra, „ Ireny” pracującego w Łęgnowie) plany obiektów 
produkujących materiały wybuchowe w Łęgnowie. Współwłaścicielem sklepu 
przy ul. Złotej był Kaszubowski ( imię nieznane).
( FAPAK t.osob. Gertruda Jędryczka sygn. K : 44/44 Pom. i t.osob. Janina 
Gapińska FAPAK sygn. K : 209/209 Pom.)

W skład sieci wywiadu „ Bałtyk” wchodziły, utworzone przez B. 
Kaczmarka ( na polecenie S. Ignaszaka) podgrupy:
„ Bałtyk 301” na czele z Edwardem Czarnowskim , ps. „ Kolski” - penetrująca 
tereny Toruń - Tczew - Wybrzeże Gdańskie ;
„ Bałtyk 302 „ - grupą kierował Apolinary Łaniewski, ps. „ Apollo”, „ Apoły” - 
grupa penetrowała tereny Bydgoszcz - Łęgnowo - Osowa Góra ( obiekty 
przemysłu zbrojeniowego); „ Apollo” z rozkazu S.'Ignaszaka przyjeżdżał do 
Torunia i Bydgoszczy.
„ Bałtyk 303” - grupa podlegała Augustynowi Tragerowi, ps. „ Sęk” i swoją 
działalnością obejmowała okolice Bydgoszczy, Polic i Szczecina. Rekrutowała 
się głównie z członków „ Miecza i Pługa „ ( Zjednoczonych Organizacji Ruchu 
„Miecz i Pług”) ponownie zaprzysiężonych w ramach AK.

A. Łaniewski podczas wyjazdów posługiwał się dokumentami 
przedstawiciela fabryki obuwia „Leo” ( Bydgoszcz- przypis E.S. ). Został 
aresztowany w Kutnie przy próbie przekroczenia granicy pod zarzutem szmugłu 
obuwiem.
( FAPAK t.osob. Stefan Ignaszak sygn. M : 544/1185 Pom. )

Obecny stan wiedzy nie pozwala na jednoznaczne określenie początkowej 
przynależności organizacyjnej Ferdynanda Słomińskiego. Mieczysław Robiński 
ps. „ Wilk”, „ Wilczur” „ Kruk II „ podaje , że gdy w grudniu 1939 r. został 
zwerbowany do Polskiej Armii Powstania ( PAP) i mianowany komendantem 
wojskowym na teren oznaczony kryptonimem „Sobieski” ( całe Pomorze), to w 
skład utworzonego sztabu PAP w Bydgoszczy wszedł m.in. Słomiński 
Ferdynand, ps. „ Zając”. Od 1942 r. wspomniany M. Robiński był zastępcą Jana 
Kotlewskiego ps. „ Kruk”, Kruk I,” Komendanta Wojskowego Pomorskiego 
„Miecza i Pługa”. Po zmobilizowaniu w październiku 1943 r. J. Kotlewskiego 
do Wehrmachtu, M. Robiński objął stanowisko Komendanta Wojskowego. Od 
1942 r. F. Słomiński utrzymywał łączność z Warszawą jako kurier i emisariusz 
sztabu Okręgu Pomorskiego „ M i P ”Pracował jako palacz w lokomotywowni w 
Bydgoszczy i tę pracę wykorzystywał do wykonywania zadań konspiracyjnych, a 
w Warszawie kontaktował się z Bernardem Kaczmarkiem przy pl. Grzybowskim 
14. Utrzymywał kontakt ze Stanisławem Henne ps. „ Henryk”, koordynatorem 
wywiadu KG ZWZ - AK na Pomorzu. W późniejszym okresie był kurierem do 
Warszawy Leszka Białego ps. „ Jakub,” od 1942 r.,szefa łączności Inspektoratu 
ZWZ-AK Bydgoszcz ( od 1940 r. pracującego w Łęgnowie; w konspiracji m.in. 
w komórce dywersyjnej).
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Kaczmarek Franciszka z d. Subkowska ( żona Bernarda) jeździła do 
Bydgoszczy do A.Tragera, gdzie odbierała meldunki o fabryce paliw 
syntetycznych w Policach. Jako łącznika wykorzystywano też Bogumiła 
Kaczmarka ( syna Bernarda), któremu wszywano karteczki w ubranie i wysyłano 
do punktów kontaktowych w Warszawie { miał kilkanaście ła t).
Chrzanowski Bogdan, Miecz i Pług na Pomorzu w latach okupacji niemieckiej 
1939-1945, Wyd. FAPAK , Toruń 1997 ; Gąsiorowski Andrzej, Polska Armia 
Powstania..., Wyd. FAPAK , Toruń 1997; Pomorskie organizacje konspiracyjne 
( poza AK ) , Materiały III sesji naukowej..., pod red. S. Salmonowicza i 
J.Szilinga, Wyd. FAPAK, Toruń 1996.

Tyle uzupełnień do biogramów w oparciu o opracowane do tej pory materiały 
źródłowe. Niestety nie udało mi się odnaleźć danych dotyczących Zofii 
Dobiszewskiej - Ewy Sadowskiej.

W załączeniu przesyłam ulotkę wydawnictw Fundacji i ostatni numer naszego 
„ Biuletynu”.

Z poważaniem (Z /, 1 0
......... r.v.
dokumentalistka
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LANIECKI LEON

Emisariusz Bazy "Anna" w Sztokholmie (sieć 

łączności - nieformalnie przy poselstwie RP) 

aresztowany w maju 1944r. w Gdyni.

V,

Zr,: B .Chrzanowski, Konspiracja rządu RP w 

regionie nadbałtyckim (1939-1945), [w:] Walka 

podziemna..., s. 139-140.

MGr 199 4
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