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DANE OSOBOWE
1.

Sander Leon

2.

09.04.1905 Gniezno

3.

Franciszek i Józefa Ziółkowska. Ojciec był siodlarzem i posiadał zakład w Gnieźnie

4.
II.

DANE ŚRODOWISKOWE
Od 1 kwietnia 1919 do 1 kwietnia 1922 pobierał nauki u mistrza siodlarskiego
p.Sander (ojca) i zdał egzamin na czeladnika-Gniezno
Od 03 listopada 1928 do 23 marca 1929 kurs przygotowawczy do egzaminu na
mistrza siodlarskiego-Gniezno
16 listopada 1939 - otrzymał pozwolenie na prowadzenie zakładu siodlarskiego w
Toruniu przy ul. Strumykowej 16 (Auf Der Bache), który prowadził aż do dnia
aresztowania w sierpniu 1943r.

IV.

KRÓTKI ŻYCIORYS OKUPACYJNY
Toruń, ul. Strumykowa 16.
Żonaty z Zofią Sander zd. Bosacka(rocznik 1910); dzieci: Barbara, Zbigniew i Ryszard

V.

DZIAŁALNOŚĆ OKUPACYJNA
Wstąpił do Polskiej Armii Powstania 2 czerwca 1943 roku w stopniu sierżanta i został
przydzielony do II Kompanii I Baonu. Podpis na świadectwie osoby, która odbierała
przysięgę jest nieczytelny. Wraz z Władysławą Kamińską robił w swoim zakładzie na ul.
Strumykowej dokumenty DVL. Po masowych aresztowaniach w sierpniu 1943 roku oraz
obławie gestapo w mieszkaniu krawca Cieszyńskiego na ul. Żeglarskiej został również
aresztowany i przekazany do gestapo w Bydgoszczy. W Bydgoszczy przesiedział do
sierpnia 1944 roku. W swoim grypsie do żony, pisanym przed transportem do Gdańska
mówił: „ Kochana Zoniu w ostatniej [c h w ili] dowiaduję się że nasz przewóz do Gdańska m a
na celu ważniejszych wysłać aby wrazie... ci drudzy będą m ogli być zaraz zw olnieni i
prawdopodobnie do rozpraw y w ogóle nie dojdzie gdyż wszystkie akta sg ju ż spakowane i
wysłane w głgb". Rozprawa sądowa odbyła się dnia 18 sierpnia 1944 roku w Gdańsku.
Żona Zofia Sander była obecna na rozprawie. Leona Sander został skazany na karę
śmierci za zdradę stanu przez Wyższy Sąd Krajowy w Gdańsku. Wyrok został wykonany
dnia 23 września 1944 roku w Gdańsku. Do dziś nie znaleziono miejsca pochówku Leona
Sander.

VI.

Żona Zofia prawdopodobnie była zaangażowana w działalność konspiracyjną. Po
aresztowaniu męża zniszczyła wszystkie dowody, dokumenty i aparaturę znajdujące się w
zakładzie męża.
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VIII.

DOKUMENTACJA:
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1.

Świadectwo przystąpienia do PAP

2.

Odpis tego świadectwa

3.

Pismo adwokata o terminie rozprawy

4.

Pismo Prokuratora Generalnego o terminie wykonania wyroku

5.

Tłumaczenie tego pisma z języka niemieckiego

6 . Gryps
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O d p i s

Nr. por z, 2114
Fieoafć okrągła 2 godłem
Państwa i napisem wokoło:
Rząd Demokratycznej Polski

Dokument pełen wiarogodności
dla Generalnego Powstania polski
na nieograniczone Tojewóditwa.
Imiv i nazwisko:

L e o n

,

S a n d e r

Lic-jsce i data urodzenia:
„iiejsce aamieszkania:

-

Stan rodzinny':
Czert związany: ...... Przysięgą n& .-ierność
Obecny stopie:1 wojskowy: sierżant powst.
•y znanie:

,Rzym. - kat.......

Przynależność Państwowa: ... .Polfką t....
S t a l A D E C T T O

.

wyżej wspomniany wstąpił ochotniczo dnia 2 czerwca 43 r
do Polskiej Armii Powstania w 3topniu sierżanta powst
i został przydzielony do II Komp. I BAOIJU
Pan sierżant jest uprawniony do zaprzysięgania członków.
oraz na prawo wydawać rom k^zy
moim imieniu.
Opornych, i winnych, jak za kradzieże i 'gwałty, tak i niewyko
nanie rozkazów, karać śmiercią i to na miejscu zajścia.
Przynależność do "aczelaika
pod lit.; S

X o M E I-I D A
GIC T U k
/-/ podpis nieczytelny

.

Pieczfć okrągła z godłem Państwa
i napisem wokoło: Rząd Demokratycznej Polski
Dnia: 2 czerwca 1543 r.
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Bydgoszcz 16.08.1944

H. Paschotta
Adwokat i Doradca Podatkowy
Bydgoszcz

Pani
Zofia Sander
Toruń
ul. Strumykowa 16

Szanowna Pani Sander

Może Pani wziąć udział w sprawie karnej przeciwko Pani mężowi. Termin rozprawy
został wyznaczony na dzień 18 sierpnia 1944 roku o godz 9:00 przed Wydziałem
Karnym Wyższego Sądu Krajowego w Gdańsku w sali nr 128
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■ P ti(ę

Do Prokuratora (jcncralncgo
w Gdańsku

Prośba o ułaskawienie
Sprawa kania przeciwko mężowi Leogou,

Sandor

Proszę jako pozbawiona pomocy i osamotniona matka o zamianę względem
mojego męża kary śmierci na karę ciężkiego więzienia lub odosobnienia.

Dopiero z postępowania przed Sądem Okręgowym w Gdańsku dowiedziałam
się. /c mój mąż jest oskarżony o zdradę. Udział męża w zdradzie jest dla mnie
niewiarygodny i zakładam, że nie uczynił lego w pełnej świadomości
nagaiiności swoich działań . Mój mąż musiał wpaść w złe towarzy stwo, którego
nagannego wpływu nie mógł się oprzeć, Wiem, Ze mój nujż pod względem
politycznym pozostawał zawsze bardzo ostrożny . Mój maż musi moim
zdaniem zostać zmuszonym do udziału tylko w- ekstremalnym zagrożeniu dla
niego . Tylko w ten sposób m ogę sobie wytłumaczyć. Ze mój maz. mimo że jest
laki ostrożny, dal się uwieźć przez, gorszy elem ent
Mój mąż nie był dotychczas karan>. jego sprawowanie było bardzo dobre. Żył
i> Iko /> ł dla swojej rodzin> Od roku 1933 jesteśm y / mężem małżeństwem. 7.e
związku pojawiło się troje dzieci w wieku obecnie 7, 9 i 10 lat, dla który ch
ojcowskie wychowanie jest teraz tak niezbędne .
Mój mąż sam czuje głęboki żal i wstyd.
Jest golóu do poświęceń i ciężkiego rygont, dzięki którym m oże odpokutować
jego czyny. Jest szczególnie skłonny do wykonywania szczególnie
nicbezpieczii)cłi zadań .
/ e względu na rodzinę i nasze dzieci proszę tylko, by oszczędzić moje dzieci i
męża od łianb\ śmierci z rak kata
( z boku dopisek: do Ministerstwa Sprawiedliwości R zcszn w Berlinie).
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Więzienie Kame
i Areszt Śledczy

Gdańsk 23 września 1944r.

Do Pani
Zofii Sander
Toruń
ul. Strumykowa 16

Zmarły tu Leon Sander oświadczył, że jego rzeczy osobiste mają zostać Pani
wręczone.
Pytamy, czy odbierze je pani osobiście, czy mają zostać wysłane pocztą.

[Oberregieren-----]
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Gdańsk 28 września 1944 x / >

Prokurator Generalny
sygn. akt: O.Js. 67/44

Do Pani
Zofii Sander z domu Bosacka
Toruń
ul. Strumykowa 16

Wyrokiem Wydziału Karnego w Wyższym Sadzie
Krajowym w Gdańsku z dnia 18.08.1944 skazano Pani męża na karę śmierci. Wyrok
został wykonany 23.09.1944r.
Publikacja nekrologu jest niedopuszczalna.

T.A.
gez. Kerschbaum
Beglaubigt:
Justizangestelle
Preuss
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Więzienie Kame
i Areszt Śledczy

Gdańsk 28 grudnia 1944r.

Do Pani
Zofii Sander
Toruń
ul. Strumykowa 16

Została pani wysłana obrączka zmarłego męża Leona S.
Osobiste pieniądze Pani męża w kwocie 90,89 RM zostały odprowadzone do
kasy sądu w Gdańsku w dniu 28.12.1944 jako koszty sądowe sygn. akt: O.Js. 67/44.

Starszy Sierżant
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yl 30 kwietnia 2013 r., gdy z redakcją
„Focusa Historia" skontaktowała się
nasza Czytelniczka Monika Sieklicka.
„Zwracam się o pomoc w osobistej
sprawie, którą usiłuję rozwiązać od kilku już lat. Nie
stety moje starania pozostają bezskuteczne. Na Wa
szych lamach piszą eksperci, historycy, znawcy róż
nych dziedzin. Myślę więc, że któraś z tych osób
będzie w stanie pokierować mną, podpowie cokol
wiek... - pisała. - Sprawa dotyczy mojego dziadka
Leona Sandera urodzonego 7 kwietnia 1905 r. Dzia
dek podczas okupacji prowadził zakład rymarski w To
runiu. W tym właśnie zakładzie wyrabiał fałszywe
dokumenty dla jeńców angielskich uwięzionych
w Stalagu XXA w Toruniu. Za swoją działalność został
aresztowany przez gestapo w 1943 r. Został skazany
na karę śmierci przez zgilotynowanie. Babcia dostała
pismo z sądu w Gdańsku, że wyrok został wykonany
23 września 1944 r. Tutaj ślad się urywa. Bezskutecz
nie próbowaliśmy się dowiedzieć, gdzie może spoczy
wać ciało. Chęć zapalenia znicza na grobie własnego
dziadka (choćby nawet była to zbiorowa mogiła) jest
nieodparta, jednak nie jestem w stanie dojść prawdy.
Proszę o pomoc, o jakąkolwiek wskazówkę, gdzie
szukać, gdzie pytać, by wreszcie móc pochylić się nad
mogiłą człowieka, który osierocił troje dzieci i zosta
wił rodzinę w nędzy, by ratować czyjeś nieznane na
wet istnienie”.
Postanowiliśmy pomóc. Zacząć trzeba było jed
nak od przyjrzenia się całej historii.
W POLSKIEJ ARMII POWSTANIA
Przedstawione przez Czytelniczkę fakty, do
tyczące polskich konspiratorów pomagających
więźniom Stalagu XXA, potwierdza prof. Andrzej
Gąsiorowski w książce „Polska Armia Powstania.
§0
Największa tajemnica konspiracji pomorskiej”, która
opowiada o działalności tej dywersyjno-sabotażowej
organizacji na Pomorzu i jej rozbiciu przez hitlerow
Leo n S a n d er
Urodził się w Gnieźnie. Jego ojciec m iał na imię Franciszek
ców. „Kontakty członków PAP z jeńcami angielskimi
Ksawery, pochodził z m iejscow ości Kamionka (Steinau). Matka Józe
w Toruniu znajdują potwierdzenie w dokumencie
fa urodziła się w Środzie (Schroda). Oboje mieszkali w Gnieźnie.
sporządzonym przez gestapo bydgoskie. Jak z niego •
Do Torunia Leon przeprow adził się w połowie Lat 30.
wynika, ppłk Moore dostarczył E. Słowikowskiemu
[dowódcy organizacji - przyp. red.] zdjęcia jeńców zamierzających
podjąć ucieczkę. Następnie komendant PAR dzięki swoim kontaktom
S k a z a n i n a ś c ię c ie
Z a rządów Hitlera ścięto w Niemczech
z urzędnikami oddziału niemieckiej listy narodowościowej w Toru
16 .5 tys. osób. Najwięcej, bo ponad 10 tys.. w latach
niu, członkami organizacji, załatwiał jeńcom dowody niemieckiej listy
1944-1945
narodowościowej. Wpisywano w nich fałszywe niemieckie nazwiska.
Gestapo ustaliło, że na podstawie tych sfałszowanych dowodów
udało się zbiec przez Szwecję do Anglii kilku angielskim lekarzom
wojskowym. Biorąc za wzór oryginalne dowody, jeńcy angielscy ze
Stalagu XXA sami wykonywali fałszywe dowody, które znacznie ułat
wiały im ucieczkę. Latem 1943 r. tylko placówka gestapo w Bydgosz
czy zdołała ująć trzech angielskich jeńców z takimi sfałszowanymi
dowodami. Obecnie wiadomo, że E. Słowikowskiemu dostarczyli
oryginalnych dokumentów DVL [volkslista, czyli Niemiecka Lista
Narodowościowa - przyp. red.] Leon Sander oraz Władysława Ka
mińska i Edmund Wolter” - pisał Gąsiorowski.
O
aresztowaniu Sandera wspomina też Tadeusz JaszS^owski
w opracowaniu „Polska Armia Powstania w dokumentach bydgo®
p

A
£

Gestapo ustaliło, że na
podstawie sfałszowanych
dowodów udało się zbiec
przez Szwecję do Anglii kilku
angielskim lekarzom
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Szanowna Pani
Monika SttUłkka
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Dokumenty w archiwach polskich instytucji
potwierdzały, że Sander zostat schwytany
i skazany na śmierć. Nie wiadomo byto
jednak, czy i gdzie go pochowano.

skiego gestapo”. Miało do tego aresztowania dojść w domu przy
ul. Strumykowej (Auf der Bache) 16. Prawdopodobnie „sypnął” go
podczas przesłuchania krawiec Kazimierz Czeszyński. Potem prze
słuchania czekały i Sandera.
MILCZENIE SANDERA
„Był on samodzielnym rzemieślnikiem, siodlarzem, przed wojną
służył w wojsku polskim, również jako rzemieślnik. Przyznawał,
że bywał w lokalu krawca Czeszyńskiego przy ul. Żeglarskiej 25,
ale jak twierdził, tylko w sprawie szycia ubrań” - opisuje Jasźłęowski. Z jego źródeł wynika, że do żadnych kontaktów z szefem PAP
Słowikowskim Sander się nie przyznawał, jednak gestapo musiało
mieć przeciw niemu jakieś dowody, bo nie przestawało go „maglo
wać”. „W ostatnim protokole przesłuchania z 2 listopada 1943 r.
sekretarz kryminalny Albrecht stwierdza w oddzielnej notatce, że
Leon Sander jest zatwardziałym Polakiem, którego w żaden sposób
nie można zmusić do przyznania się” - pisze Jaszkęwski. Jak dodaje,
w konspiracji działał nie tylko sam przesłuchiwany, lecz i jego mał
żonka. Jednak „żeby uchronić żonę przed odpowiedzialnością, Leon
Sander postanowił milczeć” (notabene, do dziś nie wiadomo, czy
jakiejś mrocznej roli w sprawie nie odegrał wspomniany komendant
Polskiej Armii Powstania Słowikowski, z wyroku AK zastrzelony
w styczniu 1945 r.; nie przypadkiem inni członkowie PAP mówili,
że „zgubiła go wódka i kobiety”).
Sandera wraz z innymi dostarczającymi fałszywe dokumenty
- Kamińską i Wolterem - skazano na karę śmierci. „Zostali oni
straceni w więzieniu gdańskim 23 września 1944 r.” - potwierdza
w książce prof. Gąsiorowski. Tylko co działo się ze zwłokami po
egzekucji, wykonanej w więzieniu w Gdańsku na ul. Kurkowej?
Zwykle trafiały stamtąd na cmentarz na Zaspie. Jednak - jak wyni
kało z kwerendy Sieklickiej - akurat nazwiska jej dziadka na liście
tam pochowanych nie było...
NIEKOMPLETNE I ROZPROSZONE DANE
Szukając prawdy, postanowiliśmy poprosić o pomoc Radę
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Tam poradzono nam i Mo
nice Sieklickiej skontaktować się z Międzynarodowym Czerwonym
Krzyżem. A także lokalnie z pracownikami urzędów wojewódzkich
zajmującymi się grobownictwem wojennym (z którymi ROPWiM
zresztą współpracuje).
27 czerwca korzystające z danych Czerwonego Krzyża Między
narodowe Biuro Poszukiwań (ITS) w Bad Arolsen w Niemczech
odpisało, że niestety żadnych danych na temat Sandera nie posiada.
Zainteresowanej odpisał również zajmujący się grobownictwem
Mieszko Klawikowski z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódz
kiego w Bydgoszczy. Podobnie jak ITS podkreślił, że sprawa jest
trudna, ponieważ archiwa są niekompletne i rozproszone.
„Fakt prowadzenia w czasie wojny przez Niemców dokumen
tacji dotyczącej wydawanych wyroków czy też odnotowania faktu
egzekucji nie oznacza, że ta dokumentacja dotrwała do naszych
czasów. W styczniu 1945 r. niemieckie instytucje objęte były ewa
kuacją w głąb Rzeszy, podczas której duża część wszelkiej doku
mentacji uległa zniszczeniu bądź zagubieniu. Po walkach 1945 r.
Gdańsk był solidnie zniszczony i dokumentacja zawierająca in
formacje na temat Pani Dziadka również mogła wówczas ulec
zniszczeniu. Ponadto część dokumentacji mogli zniszczyć sami
Niemcy, szczególnie jeśli chodzi o dokumenty mogące obciążyć
ich po wojnie (np. dokumenty sądowe z nazwiskami niemieckich
sędziów, prokuratorów itp.). I wreszcie jeżeli udało się ewakuować
archiwa, to mogą znajdować się w Niemczech (albo w Moskwie,
bo i tam Rosjanie po zajęciu wschodnich Niemiec wywieźli sporo
dokumentów itp.)” - stwierdził.------------------------------------------
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o zeznaniach laboranta Zygm unta Mazura przed Trybunatem w Norymberdze
i po .Medalionach" Zofii Nałkowskiej opinia publiczna była przekonana, że pracow nicy
gdańskiego Instytutu Anatomii pod kierownictwem Rudolfa Spannera m asowo pro
dukowali m ydło z ludzkiego tłuszczu. Tym bardziej że już w latach w ojny straszono
tym więźniów w Stutthofie.
Kiedy kilkanaście lat tem u zaczęto podważać ten punkt widzenia, sprawą
zajął się Instytut Pamięci Narodowej. Po przeprowadzonym śledztwie, w 2006 r. IPN
oświadczył, że „w Gdańsku czasu wojennego, pod auspicjam i prof. Spannera, produko
w ane było m ydło z ludzkich szczątków dla celów użytkowych".
Instytut Pamięci Narodowej jednocześnie zaprzeczył, by dochodziło przy
tym do ludobójstwa, by produkcja ta miała charakter m asow y i by dotyczyła m.in.
powszechnie używ anej niemieckiej marki m ydeł RIF. Dowody na wytw arzanie mydła
z ludzi, choć w niewielkim wym iarze, IPN uznał jednak za niepodważalne. Przebadał
kilka „podejrzanych" egzem plarzy mydła, pochodzących od osób pryw atnych (maka
bryczne „pamiątki"), z m uzeów i z archiwum M iędzynarodowego Trybunału Sp ra
wiedliwości w Hadze. W jednym z analizowanych obiektów, w tzw. m ydle brązowym,
biegły prof. Andrzej Stołyhw o w ykrył kluczową rzecz. „Badania wykazały, że kostka
zaw iera tłuszcze w ystępujące w m aśle oraz tłuszczu wołowym . Założenie, że badana
kostka była wyprodukowana z tłuszczu świńskiego (smalec jest bardzo podobny do
tłuszczu ludzkiego), doprowadziłoby do dość zaskakującej i co więcej, trudnej do
obrony tezy, że świnie podczas w ojny karmiono w Niemczech m asłem i wołowiną.
Zdaniem biegłego, wyniki badania potw ierdzały przypuszczenia o zastosow aniu do
produkcji m ydła użytkowego tłuszczu ludzkiego" - piszą Monika Tomkiewicz i Piotr
Sem ków w książce „Profesor Rudolf Spanner 18 9 5 -19 6 0 . Naukowiec wi l l Rzeszy’.
Stołyhw o ustalił też, że do owego tłuszczu ludzkiego dodano kaolin, m ający polepszać
w łaściw ości ścierne otrzym anego mydła.
Nie udało się jednak dowieść, czy to Spanner, czy ktoś inny był pom ysło
dawcą tych eksperymentów. Podobnie nie ustalono, czy ludzkim m ydłem sprzątano
tylko laboratorium, czy też handlowano nim na czarnym rynku. Na pewno jednak na
Spannera, jako szefa placówki, spada odpowiedzialność za takie incydenty. Poza tym
firm ował sw oją osobą eksperymenty, które w istocie zm ierzały do recyklingu ludz
kich zwłok. M aceracja kości, obrabianie ludzkiej skóry - były potw ierdzeniem słów
„w Niemczech, można powiedzieć, ludzie um ieją coś zrobić z niczego"...

To w próbkach materiału

przechowywanego
obecnie w Hadze
(w Archiwum Międzyna
rodowego Trybunału
Sprawiedliwości)
oraz w próbkach
tzw brqzowego
mydła naukowcy odkryli
ślady prawdopodobnego
wykorzystania tłuszczu
ludzkiego.
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— ►To nie wszystkie tropy. Klawikowski zaznacza, że odnaleziona
dokumentacja niemiecka z czasów wojny przekazywana była Komi
sji Badania Zbrodni Hitlerowskich, a dziś powinna znajdować się
w IPN lub w Archiwach Państwowych. Należałoby więc skierować
zapytanie do tych instytucji w Gdańsku.
Jak zauważa Klawikowski, problem w tym, że „nie istnieje
jedna wspólna lista w rodzaju »wykaz ofiar II wojny światowej«”.
Sprawdziliśmy, że np. w bazie internetowej www.straty.pl Leon
Sander w ogóle się nie pojawia. Cmentarze i mogiły podlegają róż
nym urzędom, a na dodatek część grobów pozostaje anonimowych.
„Jest wiele obiektów, co do których wiadomo jedynie, że pocho
wano w nich np. ofiary egzekucji z 1939 r. Nazwisk pochowanych
brak. W naszym województwie mamy obiekty, gdzie spoczywa
parę tysięcy ofiar niemieckich egzekucji, a znanych nazwisk jest
zaledwie kilkadziesiąt” - stwierdza Klawikowski. Na zakończenie
proponuje zaś, by sprawdzić w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdań

sku, czyli w urzędzie odpowiadającym za opiekę nad tamtejszymi
cmentarzami wojennymi.
„COŚ Z NICZEGO"
Mimo wszystko Monika Sieklicka, zachęcona odpowiedzią
Klawikowskiego, skontaktowała się ze wspomnianym Zarządem
Dróg i Zieleni oraz z IPN.
ZDiZ odpisał jej, że nie posiada żadnych informacji o Leonie
Sanderze, więc „nie został pochowany na żadnym z cmentarzy
komunalnych w Gdańsku”. Także ten urząd zasugerował, by Siek
licka skontaktowała się z Instytutem Pamięci Narodowej Oraz
z Muzeum Stutthof w Sztutowie. Tak się składa, że z tego obozu
już wcześniej uzyskała informację, że jej dziadek w tamtejszych
archiwach nie figuruje. Pozostawał więc IPN.
Instytut odpisał 20 czerwca, że nazwisko Sandera jest w wyka
zie osób zamordowanych przy ul. Kurkowej, lecz nie ma adnotacji
o miejscu jego pochówku na Zaspie, „a więc najprawdopodobniej
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zwłoki przekazano do Instytutu (Zakładu) Anatomii Akademii
Medycznej w Gdańsku”. Czyli do osławionej placówki prof. Span
nera, w której - jak opisywała w „Medalionach” Zofia Nałkow
ska - zwłoki przerabiano na mydło. Przerabiano, by III Rzesza
11 miała z nich jakiś pożytek. Bo - jak cytowała Nałkowska opinię
11 przesłuchiwanego świadka z tej placówki - „w Niemczech, można
§1 powiedzieć, ludzie umieją coś zrobić z niczego”...
ZAKŁAD GROZY
Historię tej placówki naświetlił w 1946 r. przed Trybunałem
11 w Norymberdze Zygmunt Mazur. Był laborantem, który brał udział
11 w produkcji mydła z ludzkiego tłuszczu. „W lecie 1943 r. zbudowa
li J no w podwórzu Instytutu Anatomicznego jednopiętrowy kamienny
11 budynek zawierający trzy sale. Budynek ten był przeznaczony na
| | cele wykorzystywania trupów i gotowania kości, jak to oficjalnie
11 oświadczył profesor Spanner. Laboratorium określano jako zakład
| 1 zestawiania szkieletów, spalania mięsa i zbędnych kości, ale w zi| mie 1943-1944 prof. Spanner polecił nam zbierać ludzki tłuszcz,
którego już nie należało wyrzucać - zeznał. - W lutym 1944 r.
11 prof. Spanner dał mi receptę na wyrób mydła z ludzkiego tłusz11 czu. Wedle tej recepty należało zmieszać 5 kg ludzkiego tłuszczu
i 1 z 10 litrami wody i 500 do 1000 gramów sody kaustycznej. Tę
11 mieszaninę gotowało się przez dwie do trzech godzin, po czym
| l pozwalało się jej ostygnąć. Mydło unosiło się wówczas na po
i ł wierzchni, podczas gdy woda i osad znajdowały się pod nim. Do
<1 tej mieszaniny dodawało się szczyptę soli i sody i gotowało się ją
§1 ponownie przez dwie do trzech godzin. Po ochłodzeniu wlewało
£1 się gotowe mydło do formy”.

Mazur zeznał, że proces gotowania zajmował 3-7 dni. Na wy
tworzenie 25 kg mydła szło 70-80 kg ludzkiego tłuszczu z około
czterystu zwłok. Mazur wziął nawet na swoje potrzeby 4 kg gotowego
mydła, ale z reguły trafiało ono do Spannera (podobnie jak obrobione
ludzkie skóry, do dziś nie wiadomo jednak, czy coś z nich wyrabiano).
Kilka lat temu zakwestionowano skalę tego zbrodniczego pro
cederu. Sprawie przyjrzał się IPN, powstała też książka „Profesor
Rudolf Spanner 1895-1960. Naukowiec w III Rzeszy”, którą napisali
dr Monika Tomkiewicz i prof. Piotr Semków. Wskazują, że wbrew
upowszechnionemu poglądowi w Instytucie Anatomii wcale nie pro
dukowano mydła z ludzi na skalę przemysłowąj, lecz w dużo mniej
szych ilościach. Prawdopodobnie służyło do utrzymania czystości
w prosektorium. Niemniej niewątpliwie do takich eksperymentów
dochodziło [patrz ramka na stronie obok]. A zwłoki należały do osób
skazanych na ścięcie, m.in. w więzieniach w Gdańsku. Mógł więc
wśród nich być i Leon Sander.
PRZERAŻAJĄCY WIDOK
Nie wiadomo jednak, czy zwłoki Sandera zdążyły być „zużyte”,
czy przeleżały do końca wojny w prosektorium. „Kiedy Rosjanie
wkroczyli w maju 1945 r., specjalna komisja znalazła w instytucie
prof. Spannera 148 zwłok, zgromadzonych w kadziach. Mamy na
wet ich fotografie. Fotograf Plechawski wykonał wówczas 33 zdję
cia” - opowiada dr Monika Tomkiewicz w rozmowie z „Focusem
Historia”. Były to zdjęcia zarówno zakładu, „fabryki mydła”, jak
i zgromadzonych tam zwłok. W tym tak szokujących jak bezgłowe
ciało mężczyzny z tatuażem ORP „Wicher” na piersiach, a więc
prawdopodobnie polskiego marynarza.----------------------------------- ►

Wtadze III Rzeszy używaty do wykonywania wyroków
śmierci m.in. gilotyny. To właśnie zgilotynowane ciała
trafiały do zakładu prof. Spannera^
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■prawdopodobnie także z Instytutu Anatomii
w Gdańsku pochodzi ten fragment

wypreparowanej ludzkiej skóry
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— ►Na niektórych zdjęciach widać twarze ofiar. „Ale raczej wąt
pię, żeby rodziny były w stanie je rozpoznać, tak są uszkodzone”
- zaznacza dr Tomkiewicz.
Notabene, informacja od niej, jako że jest pracownikiem IPN,
znalazła się również w odpowiedzi Instytutu Pamięci Narodowej
na list Sieklickiej. „To nie jest pierwsza osoba, która się do nas
zwracała i okazało się, że ciało kogoś z jej bliskich znalazło się w in
stytucie prof. Spannera. Pamiętam policjanta, który był obeznany
ze sprawami zbrodni i mówił, że już nic go chyba nie wzruszy, lecz
na widok nazwiska swojego dziadka wśród tych ofiar wzruszył się
bardzo” - mówi „Focusowi Historia” dr Tomkiewicz.
Sprawa Sandera nie jest więc jednostkowa. Pytanie, co stało
się z tymi wszystkimi znalezionymi zwłokami po wojnie.
PLAC ZABAW NA GROBACH
W odpowiedzi przesłanej Monice Sieklickiej dr Tomkiewicz
wyjaśniała, że w sierpniu 1945 r. polskie władze w końcu zdecydo
wały się znalezione ciała pochować. „Dół na dnie nie istniejącego
już dziś cmentarza przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Gdańsku
wykopali jeńcy niemieccy z obozu w Gdańsku Przeróbce. Pogrzeb
zgromadził bardzo dużo gdańszczan. Początkowo planowano, aby
pochówkiem zajęli się również wspomniani jeńcy, jednakże w oba
wie o akty samosądu, do których mogło wówczas dojść, pochówku
dokonywali żołnierze polscy” - pisze dr Tomkiewicz. Wskazała też
na relację świadka tych wydarzeń Zygmunta Sójki, który opisał
m.in., jak „przerażone robotnice niemieckie wynoszą na noszach
przykryte prześcieradłem trupy bez głów”, które miały hitlerow
com „służyć jako »surowiec« w eksperymentalnym zakładzie wy
twarzania mydła i skóry z ludzkich ciał, a także wygotowywania
szpiku z ludzkich kości”.
Jak konkluduje w swoim piśmie dr Tomkiewicz, do dzisiaj
miejsce pochówku nie zostało oznaczone i upamiętnione. W miej
scu dawnego cmentarza urządzono zieleniec, dziś znany jako Zie
lony Park. Aż nie chce się wierzyć. Potwierdzamy to jednak w roz
mowie z badaczką. „To, co znaleziono - zwłoki i mydło - zostało
pogrzebane podczas uroczystego pogrzebu w miejscu znajdującym
się w parku w okolicach Akademii Medycznej. Wiemy gdzie, ponie
waż był przesłuchiwany świadek, który grzebał te zwłoki. Wtedy
pracował w MO i zajmował się pochówkami, dziś niestety już nie
żyje. Miejsce to nie zostało upamiętnione. W tej chwili nie ma
tam nic, żadnego śladu. Za to zahacza o ten teren p la c z a b a w ”
- wyjaśnia dr Tomkiewicz.
„Cały teren Zielonego Parku stanowił przed II wojną świa
tową cmentarz miejski. W okresie powojennym teren ten został
uporządkowany i przystosowany dla celów rekreacyjnych. Teren
pochówku »ofiar« Spannera prawdopodobnie zawiera istniejący
dziś plac zabaw. Jednak wskutek prac porządkowych szczątki ofiar
mogą być w różnych miejscach. Po tylu latach nie mamy dokładnej
wiedzy, gdzie dziś w 100 proc. znajdują się szczątki z dawnego
Instytutu Anatomicznego, które odnaleziono tam w 1945 roku,
a które zostały na tamtym terenie niegdyś pochowane” - precyzu
je prof. Semków, który wraz z dr Tomkiewicz napisał monografię
o R. M. Spannerze.
KWESTIA UPAMIĘTNIENIA
Warto dodać, że aktualnie trwają przygotowania do wydania
wspomnianej książki także w USA. Ukaże się jeszcze w tym roku.
Może trzeba będzie medialnej burzy za Oceanem, żeby ludzie „zutylizowani” w placówce Spannera w Gdańsku zasłużyli na ludzkie
traktowanie? Jak na ironię, choć w tej kwestii w ostatnich latach
nie zrobiono nic, to w tym samym czasie zmieniono płytę na bu
dynku prosektorium Instytutu Anatomii, modyfikując jej wymowę.

Zielony Park
stuży dziś
dzieciom.
Kiedyś byt tu
cmentarz.

To, co znaleziono
- zwłoki i mydło zostało pogrzebane
A ntoni P aw lak.
R z e c z n ik P r e z y d en t a M ia st a ,
U r z ą d M ie jsk i w G d a ń s k u
O
wynikach sw ojego postępow ania IPN nie poinform ow ał ani
m iasta, ani też Zarządu Dróg i Zieleni, w którego gestii jest opieka
nad takimi m iejscam i. Jeśli chodzi o ofiary prof. Spannera, to na
budynku, w którym przeprowadzał sw oje doświadczenia, jest w m u
row ana tablica pamiątkowa.
N atom iast cm entarz ten w 19 ^ 6 r. został zam knięty dla po 
chówków, a następnie - jak większość .poniemieckich" cm entarzy
- zlikwidowany, tj. w 19 6 8 r. usunięto z niego w szystkie nagrobki
i urządzono park. Ale to nie znaczy, że Gdańsk o swoich zmarłych,
także tych, zapomina. Są w naszym m ieście miejsca, które upam ięt
niają zmarłych, którzy nie m ają swoich grobów. Jedno z tych m iejsc
to lapidarium na ciągu dawnych cm entarzy biegnących w zdłuż alei
Zw ycięstw a (http://www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76133.asp).
Drugim jest Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy - zbudowany
w 200 2 roku. To sym boliczny cm entarz upam iętniający gdańskie
cm entarze różnych w yzn ań zniszczone po wojnie. Cm entarz ten,
sw oisty pomnik, pośw ięcony jest pam ięci tych, którzy żyli i um arli
w naszym m ieście i którzy nie mają swoich grobów. Granitowa płyta,
spoczyw ająca na szczątkach nagrobków różnych wyznań, tw orzy
ołtarz ofiarny, a zarazem katafalk. Umieszczona na cokole inskrypcja
pochodzi z w iersza M aszy Kaleko, której tom y poetyckie znalazły się
w śród książek spalonych na stosie w m aju 19 3 3 r. z rozkazu Hitlera,
„..ty m , c o imion n ie m a ją n a g ro b ie ,
a tylko B óg w ie , ja k kto się z o w ie ...".
Cała strofa z tego w iersza znajdzie się na płycie um ieszczonej
na bramie wejściow ej:
„S e tk o m tysię cy, c o imion nie m a jq n a g ro b ie ,
A tylko B óg je d y n y w ie , ja k kto s ię z o w ie .
S ia d łs z y n a sq d z ie , t r w a z.n iezło m n ą m o cą ,
A b y k a ż d e g o z K sięgi Ż y c ia sk reślić.
P an ie, n iech d r z e w w o ła n ie d o c ie b ie d o le c i.
O sta tn ie św ia tło z a p a lm y d ziś w n o c y ".
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Błąd na płycie
w Toruniu już
udało się

„Naprzód zeszliśm y do rozległej, ciem nej piw n icy W pochyłym
świetle, idącym od dalekich, w ysoko um ieszczonych okien, umarli
leżeli jak w czoraj. Ich ciała, nagie, białokrem owe, młode, podobne
do twardych rzeźb, były w doskonałym stanie, mimo że czekały tu
już od szeregu m iesięcy na chwilę, w której w reszcie przestaną być
potrzebne.
Leżeli jak w sarkofagach, w cem entow ych, długich basenach
z uniesionymi pokrywami - wzdłuż, jedni na drugich. Mieli rece opusz
czone wzdłuż ciała, nie złożone na piersiach według pogrzebowego
rytuału. A głow y odcięte od torsów tak równo, jakby byli z kamienia.
W jednym z tych sarkofagów leżał na stosie um arłych znany już
»m arynarz« bez głow y - m łodzieniec wspaniały, wielki jak gladiator.
Na jego piersi szerokiej w ytatu ow an y był kontur statku Poprzez za
rysy dwóch kominów przechodził napis w iary darem nej Bóg z nami
M ijaliśm y jeden za drugim baseny pełne trupów, a obaj cudzo
ziem scy panow ie szli także i także patrzyli. Byli lekarzam i i lepiej od
nas rozum ieli, co to znaczy. Na potrzeby Instytutu Anatom icznego
przy uniw ersytecie w ystarczyłby zapas czternastu trupów Tu było
ich trzysta pięćdziesiąt.
Dwie kadzie zaw ierały sam e głow y bezwłose, odcięte od tamtych
ciał. Leżały jedne na drugich - tw arze człowiecze, niby zesypane do
dołu ziemniaki - jak popadło; jedne bokiem, jak się leży na poduszce,
inne obrócone w dół albo na wznak. B yły żółtaw e i gładkie, też św iet
nie zakonserwowane, też równiutko od karku odcięte, jak z kamienia
W rogu jednej kadzi spoczyw ała na wznak ta nieduża, kremowa
tw arz chłopca, który um ierając m ógł m ieć o siem n aście lat Lekko
skośne, ciem ne oczy nie były zamknięte, tylko zaledw ie spuszczone
Pełne usta, barw y tej sam ej co twarz, przybrały w yraz cierpliwego,
sm utnego uśm iechu. Brw i rów ne i w yraźn e unosiły się ku skroniom
jakby z niedow ierzaniem . Oczekiwał w tej najdziw niejszej, przecho
dzącej jego pojecie sytuacji na ostateczne orzeczenie św iata
Dalej były znow u baseny z um arłym i, a później kadzie z lu dź
mi przeciętym i na pół, pokrajanym i na części i odartym i ze skóry
W jed n ym tylko b asenie leżały osobno i daleko nieliczne zwłoki
kobiet Poza tym w podziem iu obejrzeliśm y jeszcze parę basenów
pustych, zaledw ie wykończonych, bez pokryw. Oznaczały, że zapas
trupów, potrzebnych żyjącym , był niedostateczny, że istniał zam iar
powiększenia całej imprezy.
Później z obu profesoram i p rzeszliśm y do czerw onego domku
i tam w idzieliśm y na w yzięb łym palenisku ogrom ny kocioł, peten
ciem nej cieczy. Ktoś obyty z terenem uchylił pokryw y i pogrzeba
czem w yciągn ął na w ierzch ociekający płynem , w ygo to w an y tors
człowieczy, odarty ze skóry.
W dwóch innych kotłach nie było nic. Ale w pobliżu, na pólkach
oszklonej szafy, leżały rzędem w ygotow ane czaszki i piszczele
W idzieliśm y też skrzynię, a w niej ułożone w arstw am i o czy sz
czone z tłuszczu, spreparow ane cienko płaty skóry ludzkiej. Na półce
sło je z soda kaustyczną, p rzy ścianie w m on tow any w m ur kocioł
z zapraw ą i duży piec do spalania odpadków i kości.
W reszcie na wysokim stole kawałki mydła białawego i chropowa
tego i parę m etalowych, pow alanych zeschłym m ydłem foremek"

„W tym gmachu faszyści niemieccy w latach II wojny światowej
popełnili zbrodnię przeciw ludzkości, używając zwłok więźniów
obozu koncentracyjnego Stutthoff jako surowca do fabrykacji my
dła. Ludzie ludziom zgotowali ten los” - głosiła stara płyta. „W tym
gmachu faszyści niemieccy w latach II wojny światowej używali
zwłok ofiar zbrodni przeciwko ludzkości, osób straconych w wię
zieniu w Królewcu i Gdańsku, pacjentów okręgowego zakładu
zdrowotno-opiekuńczego w Kocborowie i więźniów obozu kon
centracyjnego Stutthof jako surowca do produkcji mydła. Ludzie
ludziom zgotowali ten los” - mówi nowa. Znaleziono więc czas
i środki, by uściślić, kim były ofiary, oraz by złagodzić odpowie
dzialność niemieckich naukowców. Z zapisu wynika, że nie oni
popełnili zbrodnię przeciw ludzkości, oni używali tylko zwłok ofiar
takich zbrodni...
Dlaczego nie dało się nic zrobić w zrewitalizowanym nie
dawno Zielonym Parku? Zapytaliśmy o tę bulwersującą niepa
mięć gdańskie władze. Antoni Pawlak, rzecznik Prezydenta Miasta
Gdańska, odpisał nam, że rządzący miastem nie wiedzą nic o usta
leniach badaczy z IPN dotyczących Zielonego Parku. A ponadto
wszystkie dawne nekropolie upamiętnia Cmentarz Nieistniejących
Cmentarzy [patrz komentarz na stronie obok] oraz lapidarium
wzdłuż alei Zwycięstwa.
NOWA PŁYTA
Po Leonie Sanderze została tylko płyta pamiątkowa w siedzibie
Cechu Rzemiosł Różnych w Toruniu. Ale nawet i tam nie obeszło
się bez problemów. „Na owej tablicy jest błąd w nazwisku. Zamiast
Leon Sander jest Zander. Tablica została założona w 1962 r. Wiado
mo, jakie władze wówczas były. Babcia bała się o cokolwiek prosić.
Rentę po mężu z tego strachu dostała dopiero w latach osiem
dziesiątych. Całe życie żyła w strachu” - relacjonowała w czerwcu
w kolejnym e-mailu do nas Monika Sieklicka.
Postanowiła jednak napisać do prezydenta Torunia z proś
bą o korektę, choć obawiała się, że nic nie zdziała w tej materii
(w końcu nowa tablica trochę kosztuje). Niespodziewanie, żadnych
problemów nie było. Cech wyraził zgodę, a miasto sfinansowało
zmianę. „To dla mnie wiele znaczy! Nie ma grobu, nie ma gdzie iść
na cmentarz, ale chociaż to miejsce upamiętnia Leona” - skomen
towała ten fakt Sieklicka.
I
ma nadzieję, że to jeszcze nie koniec. „Może gdzieś w świecie
żyją teraz potomkowie ocalonych przez mego dziadka?” - zasta
nawia się wnuczka Sandera. Może ktoś z Czytelników „Focusa
Historia” widział lub słyszał coś, co pomogłoby w tropieniu śladów
życia i śmierci Leona Sandera oraz innych ofiar z zakładu profesora
Spannera?

A d am W ęg ło w ski
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Ostatnia moja wola

drog£

\

Ukochana moja Zońku {Zo&ikuf- i mo-je? dzieci. Słowa poniższe
piszę aby wam dać wytyczne na dalszą drogę życia. Nie wiem czy
się z wami zobaczę. To leży wszystko w ręku Boskim. Jeżeli
mnie jednak dosięgnie ten fatalny los, to nie będę szemrać
gdyż tak Bóg chciał i takie przeznaczenie było mnie dane.
Jeżeli odejdę z tego świata to moje myśli wszystkie są z wami.
Ty moja najdroższa tono i wieczna towarzyszko ^yc ia byłaś mi
zawsze wypełnieniem mego życia i moją radością. Może niejeden
raz ciebie zawiodłem lub nieświadomie jakąś krzywdę zrobiłem,
to wybacz mi abym miał spokój kiedy stanę przed Sędzią
najwyższym. Nie pamiętaj mi to złe i módl się za spokój duszy
m o j e j . A także i dzieciom powiedz że tatuś kochał i mamusię i
ich i tylko cel życia mego był, by wam na świecie było dobrze
lecz Bóg widocznie inaczej rozsądził. Więc kochana
gdy
mnie już nie stanie to staraj się wychować dzieci na dobrych
polaków by byli zawsze p o ś l u b n i i matce i mieli poważanie
przed ludźmi starszemi^, 2eby byli też kochali matkę Ojczyznę.
Wpój w nich dobre zasady wiary naszej katolickiej żeby w
każdej sytuacji życiowej mieli Boga pr^ed^sobą bo tylko z
Bogiem przejdą przez życie. Pamiętaj
droga przez całe
dalsze życie twoje o dzieciach. Nie daj ich na poniewierkę.
Jesteś jeszcze młodą i jeżeli byś miała wyjść jeszcze za mąż
to przede wszystkim zrób to aby dzieci mieli dobrze i byt
zapewniony. To kładę tobie na sumienie,
teraz daję wam
ostatnie błogosławie^J^o--4^ech-T5^bie m oja ukochana
i'Wftg
moje drogie d z i e c ^ B ó g błogosławi jak l j a w a s ^ ł o g o ś T a w I ę " ^ ^
imię Ojca i Syna i Ducha świętego Amen.' W razie
śmierci
rozporządzam co następuje. Cały majątek jak warsztat maszyny
narzędzia w ogóle wszystko ustanawiam ciebie moja Zono jako
spadkobierczynie. Jasiu może się starać złożyć egzamin
czeladniczy i mistrzowski i prowadzić warsztąt dalej jeżeli by
się ożeniły&ożesz jego wziąć jako wspólnika lecz gdybyś miała
ten warsztat sprzedać to Jasiu ma do /tego kupna pierwszeństwo. '
Do egzaminu możesz poprosić Edmunda to on pomoże Jasiowi do
tego^/będziesz miała podporę z Jasia w życiu. To co do majątku.
Tera Jasiowi będzieszże Bóg zapłać za całą współpracę przez te
wszystkie lata był mi Bratem wiernym" i nie mam czem mu
zapłacić gdyż to przywiązanie nie płaci się na to nie ma ceny
i tylko nas Bóg zapłać. Nie(ch) mi wybaczy jeżeli mu coś złego
zrobiłem lecz nigdy nie chciałem go skrzywdzić i Jemu
^J^>łogosławię na dalszą drogę Życia. I Irka niech mnie wybaczy
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y 1 4 /a
jeżeli co zawiniłem. A teraz droga-^Ziis-Uł^i. Matce mej i twej i
braciom i siostrom moim i twoim z a ś l i ^ m o j e ostatnie
pozdrowienie. I oni nie(eh) wybaczą jeżeli coś złego im
uczyniłem. Żegnam cię i dzieci moje drogie ostatni raz. Niech
was Bóg i Matka najświętsza ma w swojej opiece. Twój do
ostatka i dzieci kochający Mąż i Ojciec.
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S tu tth o f

50

LAT
MUZEUM 5TUTTH0F

w Sztutowie

Muzeum Stutthof
ul. Muzealna 6
82-110 Sztutowo
tel: (55) 247-83-53
fax: (55) 247-83-58
Oddział w Sopocie
ul. Kościuszki 63
81-703 Sopot
tel. (58) 551-29-87
fax: (58) 550-47-39
e-mail: stutthof@stutthof.org

W asze pism o z d n .:.

N asz z n a k :D D -4 3 7 0 -6 3 / 12

W asz zn a k :

D ata: 0 5 .0 3 .2 0 12 r .

Pani
Monika Sieklicka
Ul. Jagiellońska
87-100 Toruń

Muzeum Stutthof w Sztutowie uprzejmie informuje, że w
częściowo zachowanych materiałach dokumentalnych tutejszego Archiwum nazwisko:

Sander Leon ur.09.04.1905r.- nie figuruje.
/BT/

KIEROWNIK DZIAŁU DOKUMENTACYJNEGO

dr Danuta| DRYWA
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B. Inf. 237863/P

Inform acji i P o s zu kiw a ń

G łów ny

POLSKI CZERWONY
Zarząd
Biuro

ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
tel. (0-22) 326-12-64, tel./faks. (0-22) 628-43-48
e-mail: biuro.poszukiwan@pck.org.pl, tracing.service@pck.org.pl
http://www.pck.org.pl

ii,

KRZYŻ

03,

Pani
Monika Sieklicka
ul. Jagiellońska 21 / 26
87-100 Toruń

2012

W odpowiedzi na zgłoszenie, uprzejmie informujemy, że nasze Biuro nie posiada
żadnych dokumentów dot. losów wojennych Pani dziadka - Leona SANDERA / ZANDERA,
ur. 09.04.1905r., s. Franciszka i Józefy.

Biura

A nna

$ T4u/10
"
rek

ln fo r m a c n > P o s z u k iw a ń

Z-ca KIEROW NIKA

Przepraszamy za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi, spowodowane dużą ilością
zgłoszeń w sprawach potwierdzenia lub ustalenia losów wojennych.

MS
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RADA OCHRONY
PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA

R- IW397-1/PB/2277/2013

Warszawa, 7 czerwca 2013 r.

Pani
Monika Sieklicka
ul. Jagiellońska 21/26
87-100 Toruń

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na list z dnia 29 maja br., Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa uprzejmie informuje, że według dostępnych źródeł, osoby
cywilne skazane przez sądy niemieckie w okresie II wojny światowej były
(w większości przypadków) gilotynowane. Pani Dziadek najprawdopodobniej
zginął w więzieniu w Królewcu. Należy przypuszczać, że ciało pochowano
bezimiennie na najbliższym cmentarzu. Królewiec podczas działań wojennych
w 1945 został w znacznym stopniu zniszczony, dlatego też poszukiwanie grobu
na tamtejszym obszarze nie rokuje pozytywnego wyniku.
Rada OPWiM skierowała prośbę o sprawdzenie akt Sondergericht
Danzig (Sąd Doraźny w Gdańsku) przez IPN i nadesłanie kopii wyroku.
Po otrzymaniu odpowiedzi będzie Pani poinformowana oddzielnym
pismem o dalszym postępowaniu.
Z poważaniem
N A C Z E L N I K
W ydM iujsrajawe®^--?'

Adami S iw e k

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2, tel. 628-45-04, fa x 628-03-~5. 628-35-82
e-mail: rada@radaopwim.gov.pl
http:// www.radaopwim.gov.pl
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Z A R Z Ą D DRÓG I Z I E L E N I W G D A Ń S K U
Gdańsk 18.06.2013 r.
ZDiZ-UZ-5322-22(3)-2013-LB

Pani Monika Sieklicka
ul. Jagiellońska 21/26
87- 100 Toruń

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 29.05.2013 r. in fo rm u je m y, że w dokum entacji
cm entarnej, będącej w posiadaniu naszej jednuStKi, nie odnaleziono danych dotyczących
aresztowanego przez Gestapo i straconego w dniu 23.09.1944 r. Leona Sander.
to,

że

taka

osoba

nie

została

pochowana

na żadnym

z

cm entarzy

Oznacza

komunalnych

w Gdańsku.
W związku z powyższym z przykrością in form ujem y, że nie możemy udzielić Pani
pomocy w ustaleniu lo ka liza cji miejsca pochowku Pani dziadka.
Sugerujemy
Narodowej

w

Polskiemu w

jednocześnie, aby w te j sprawie zw rócić się do Instytutu Pamięci

GdańskuGdańsku

Oddziałowej
(ul.

Komisji

Witomińska

19;

Ścigania
81-311

Zbrodni

Gdynia)

lub

przeciwko
Muzeum

Narodowi
S tutthof

w Sztutowie (ul. Muzealna 6; 82-110 Sztutowo).

p.O. KIEROWNIKA
Dziatu U
.-a Zieleni

Ewa Ogińska-Wożniak

Do wiadomości:
PPU „ZIELEŃ" sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76
80-254 Gdańsk

Siedziba: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
te l.: 58 341 20 4 1 , fax: 58 341 67 58,
e-m ail: in fo @ zd iz.gd a.pl; w w w .zd iz.gda.pl

43

i"
n sty tu t P a m ię c i N ar<x L --v ej
O ddziałow a Komisjn Sonar. o

(2) rolskiemu w Gac~ .ku

Gdynia, dnia 19 czerwca 2013 r.

8 1 -311 G dynio , ul. Wito'! ■ .* tc- i 9

Ko 50/13

Pan prokurator Maciej Schulz
Naczelnik Oddziałowej Komisji w Gdańsku

W związku z pismem Pani Moniki Sieklickiej z dnia 29 maja 2013 r. przeprowadziłam
kwerendę w książce autorstwa M. Tomkiewicz. P. Semków, „Profesor Rudolf Spam er 1895 1960. Naukowiec w III Rzeszy”, Gdynia 2010 w celu odszukania informacji o Leonie
Sanderze, ur. 7 kwietnia 1905 r. w Gnieźnie i skazanego na karę śmierci w Gdańsku.

Osoba o tym nazwisku figuruje w załączniku nr 5 i prawdopodobnie została
przewieziona do Instytutu Anatomii Akademii Medycznej w Gdańsku. W załączeniu
przekazuję również rozdział V informujący o poszukiwaniu ciał do badań.

fragment książki dotyczący grzebania ciał: Zwłoki zgromadzone w; piwnicach Zakładu
Anatomii Akademii Medycznej w Gdańsku pozostawały w miejscu przez okres 4 miesięcy od
zakończenia pierwszych oględzin tych pomieszczeń. Biorąc pod uwagę fakt, iż profesor
Spanner opuścił Instytut w styczniu 1945 r. i od tej pory nie były już prowadzone regularne
zajęcia ze studentami, przypuszczać należy, iż zakonserwowane ciała składowane były w
prosektorium przeszło 8 miesięcy. Zgromadzone ciała znajdowały się latem 1945 r. w
stadium rozkładu. Decyzją ówczesnych władz miasta Gdańsk-w tym m.in. prezydenta
Franciszka Kotusa-Jankowskiego zdecydowano o konieczności pogrzebania tych ciał. W
sierpniu 1945 r. redaktor Stanisław Strąbski, na polecenie prezydenta miasta Gdańska KotusaJankowskiego, wystosował pismo do Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w
Polsce z prośbą o delegowanie na uroczystości pogrzebowe przedstawicieli tejże Komisji.
Zgodnie z założeniami władz miejskich Gdańska, jak podał we wspomnianym piśmie
Strąbski: „Prezydent życzył sobie, aby pogrzeb blisko 150 ofiar i niezliczonych kości i części
ciał stał się wielką manifestacją” 1.

1 AP Gd., Miejska Rada N arodowa i Zarząd Miejski w Gdańsku, sygn. 1165/2 Pismo Stanisław a Strąbskiego
skierowane do Głównej Komisji Badania Zbrodni Niem ieckich w Polsce z dnia 7 VIII 1945r., dotyczące stanu
ciał ofiar przeznaczonych do przeróbki na mydło w podziemiach Akademii M edycznej we W rzeszczu, k. 26.

44

Jedną z osób nadzorujących grzebanie ciała pochodzących z Instytutu Anatomii w
Gdańsku był dowódca 9 Samodzielnego Batalionu Ochrony pułkownik Tadeusz Ignaciuk.
Dół na terenie nie istniejącego już dziś niemieckiego cmentarza przy ulicy Marii CurieSkłodowskiej w Gdańsku wykopali jeńcy niemieccy z obozu w Gdańsku Przeróbce. Pogrzeb
zgromadził bardzo dużo Gdańszczan. Początkowo planowano, aby pochówkiem zajęli się
również wspomniani jeńcy, jednakże w obawie o akty samosądu do których mogło wówczas
dojść, pochówku dokonywali żołnierze polscy. Szczątki zostały najpierw przykryte
prześcieradłami a następnie złożone do grobu.
Zygmunt Sójka jako dwudziestoczteroletni wówczas mężczyzna tak zapamiętał to
wydarzenie: „przerażone robotnice niemieckie wynoszą na noszach przykryte prześcieradłem
trupy bez głów z piwnicy Państwowego Zakładu Higieny. Kierują się ku wyjściu na ulicę, a
my kroczymy powoli za nimi. Słyszę jak jeden człowiek z delegacji mówi do drugiego po
angielsku: » N ie c h pan popatrzy, w jakim dziwnym pogrzebie bierzemy u d z ia ł« . Otwierają
się wrota i całym orszakiem idziemy na drugą stronę ulicy i wstępujemy na teren-dziś już nie
istniejącego cmentarza. Tu grupa Niemców pilnowanych przez polskich żołnierzy kopie dół,
w którym składane są przenoszone kolejne doczesne szczątki ludzkie. Miały one hitlerowcom
służyć jako „surowiec" w eksperymentalnym zakładzie wytwarzania mydła i skóry z ludzkich
ciał. a także wygotowywania szpiku z ludzkich kości." Do dzisiaj w miejscu pochówku nie
zostało oznaczone i upamiętnione 2 .
H isto ry k a rc h iw ista .
O d d ziałow ej K o m isji Ś c ig a n ia Z b ro d n i
p rz e ciw k o N arod ow i P o lsk ie m u
* — J Ł lid a r is k u

d r Monika. T om kiew icz
głóicn y specjalista

2OK.. Gd., sygn. S 74/02/Zn, t. XIII, Protokół z przesłuchania Zygm unta Sójki z dnia 21 VII 2004 r., k. 2461 2463; Z. S ó jk a ,... widzę pływ ającą w sodzie kaustycznej ćwiartkę człowieka..., [w:] „G dańsk 1945 wspomnienia
50 lat później", Gdańsk 1997, s. 335-341; OK. Gd., sygn. S 74/02/Zn, T. XIV, Protokół z przesłuchania Ludwika
W alkowiaka z dnia 11 IV 2005 r., k. 2629 -2633. Wincenty N atkański, M oje czasy, W arszawa 1988, s. 156164.
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O d d z ia ło w a Kom isjo Ś cig a n ia
Zbrodni przeciw ko N a ro d o w i
( !'i poUkismu w G donsku

Gdynia, dnia 20czerwca 2013 r.

8 1 - 3 1 1 G dyn-a, ul. Witomińska 19

Ko 50/13

Szanowna Pani
Monika Sieklicka
ul. Jagiellońska 21/26
87-100 Toruń

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 29.05.2013 r. uprzejmie przesyłam Pani
kserokopię pisma historyka - archiwisty Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Gdańsku, w której zawarte są wyniki poszukiwań informacji o
miejscu pochówku Leona Sandera.
Zapis dotyczący tej osoby w opisanym załączniku nr 5 - wykazie osób zmarłych lub
zamordowanych w więzieniu w Gdańsku przy ul. Kurkowej, których dane personalne
zgłoszono do Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku (brak adnotacji o jego pochówku na
cmentarzu na Zaspie w Gdańsku, a więc najprawdopodobniej zwłoki przekazano do Instytutu
Anatomii Akademii Medycznej w Gdańsku) - jest następującej treści „Sander Leon, zm.
23.09.1944 r. ur. 9.04.1905 r. w Gnieźnie, zam. Toruń, skazany na karę śmierci za działalność
konspiracyjną w PAP-ie”.

prokurator

Zał. w/w pismo (kserokopia).

46

Monika Sieklicka
ul. Jagiellońska 21/26
87-100 Toruń

Toruń. 25.06.2013

Do
Pana Prezydenta
Michała Zaleskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!
Zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w bardzo ważnej dla mnie sprawie. Sprawa dotyczy
tablicy pamiątkowej umieszczonej w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Sw.
Katarzyny 9/11 w Toruniu. Tablica ta upamiętnia rzemieślników toruńskich pomordowanych
w latach 1939-45 przez hitlerowskiego okupanta. Widnieje tam również nazwisko mojego
dziadka Leona Sander, który posiadał zakład rymarski przy ul. Strumykowej. Jednakże na
tablicy widnieje błąd w nazwisku. Nazwisko tam wyryte to Leon Zander.
Panie Prezydencie jest Pan człowiekiem prawym, mądrym, otwartym na problemy
mieszkańców. W związku z tym mocno wierzę, że będzie Pan w stanie pomóc mi naprawić
ten błąd. Tablica została zamontowana w 1962 roku. Moja babcia wówczas bezskutecznie
prosiła ówczesne władze o zmianę nazwiska na tej tablicy.
Mój dziadek Leon został skazany na śmierć za działalność w Polskiej Armii Powstania.
Produkował w swym warsztacie dokumenty dla jeńców angielskich osadzonych w Stalagu
XXA w Toruniu, w celu umożliwienia im wydostania się z niewoli. Ratował tym samym
obcych dla siebie ludzi. Aresztowany w 43 roku, zgilotynowany w 44 w Gdańsku. Osierocił
troje dzieci. Mój tata, a jego syn miał wtedy 6 lat. Babcia wraz z trójką dzieci całe życie
cierpiała głód i nędzę. Dopiero w latach osiemdziesiątych otrzymała rentę po mężu.
Przez wiele lat bezskutecznie próbowaliśmy się dowiedzieć, gdzie zostało pochowane ciało
dziadka. Właśnie dziś otrzymałam pismo z IPN (którego kopię dołączam), że
prawdopodobnie ciało zostało oddane do zakładu wytwarzania mydła i skóry z ludzkich ciał.
Jest to dla mnie druzgocąca wiadomość, ponieważ całe życie wierzyłam, że jeszcze kiedyś
zapalę znicz na grobie dziadka.
Panie Prezydencie ta tablica jest jedynym miejscem, gdzie mogę oddać cześć bliskiej osobie i
pomodlić się za nią. Błagam Pana, niech mi Pan pomoże w tej sprawie. Wiem, że jestem
jedynie jednostką i że sprawa dotyczy tylko jednego człowieka, ale ufam, że nie będzie Pan
obojętny.
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>K/y
Prezydent Miasta Torunia
Toruń, 2013-07-11
WProm.RWZ.033.2. .2013

Pani
Monika Sieklicka
ul. Jagiellońska 21/26

A

87-100 Toruń

O

W odpowiedzi na pismo w sprawie błędu w nazwisku pana Leona Sander wyrytym na
tablicy poświęconej toruńskim rzemieślnikom pomordowanym w latach 1939-45 uprzejmie
informuję, że Cech Rzemiosł Różnych, który opiekuje się płytą, wyraził zgodę na naniesienie
poprawek, natomiast Miasto Toruń sfinansuje oraz wykona wskazaną przez Panią korektę.
Jestem przekonany, że pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach, szczególnie tych
pomordowanych za wolość Ojczyzny, jest najwyższym hołdem jaki możemy im złożyć,
a prezentowana przez Panią postawa powinna być wzorem wartości, które są naprawdę ważne
w życiu każdego Polaka.
jednocześnie, że osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Tomasz
Kunert,Zawiadamiam
tel. 56 61 18 671.

wz. Prezydenta Miasta Torunia
P '\Z b ig n ic w Fiderewicz

Zastępca Prezydenta

U r z ą d M i a s t a To r u n i a

S J _m

u)

W a ( y G e n

S i k o r s k i e g o 8

t e L ( 5 6 ) 6 2 2

2555,( 56)6118752

fax: (56) 655 58 11, e-mail: prezydent@ um .torun.pl, www.um.torun.pl
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Toruń, dnia 26.07.2013

Monika Sieklicka
ul. Jagiellońska 21/26
87-100 Toruń

Do

Cechu Rzemiosł Różnych
ul. Sw. Katarzyny 9/11

Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie podziękować za naniesienie poprawek na tablicy pamiątkowej. Sprawa ta
dotyczyła mnie osobiście. Jest tam bowiem wymieniony mój dziadek Leon Sander. Został on
zgilotynowany w Gdańsku w 1944 roku za działalność konspiracyjną w Polskiej Armii
Powstania. W swym warsztacie rymarskim na ul. Strumykowej w Toruniu produkował
dokumenty dla angielskich jeńców uwięzionych w Stalagu XXA. Do dziś nie udało mi się
ustalić miejsca pochówku mego dziadka. Do USC w Gdańsku wpłynął bowiem akt zgonu bez
adnotacji o miejscu pochówku. Jest więc więcej niż pewne, że ciało zostało przekazane do
badań do Instytutu Anatomii Akademii Medycznej w Gdańsku, a co za tym idzie nie zostały
nawet żadne szczątki. Dlatego niezwykle istotnym było dla mnie by zostało poprawione
nazwisko na owej tablicy. Jest to bowiem na dzień dzisiejszy jedyne miejsce gdzie w zadumie
mogę pochylić by oddać cześć bliskiej osobie.

z poważaniem
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Monika Sieklicka
ul. Jagiellońska 21/26
87-100 Toruń

Toruń, dnia 26.07.2013

Do
Pana Michała Zaleskiego i Pana Zbigniewa Fiderewicza

Szanowni Panowie!
Pragnę z całego serca podziękować Panom za interwencję w sprawie tablicy w Cechu
Rzemiosł Różnych. Sprawa ta spędzała mi sen z powiek. Jej załatwienie stało się w pewnym
momencie priorytetem w moim życiu, zważywszy fakt, że do dziś nie ustaliłam miejsca
pochówku mego dziadka. Pisząc prośbę do Pana Prezydenta wierzyłam głęboko, że mi Pan
pomoże, wiedziałam, że nie będzie Pan obojętny. Nie spodziewałam się nawet tak szybkiej
reakcji.
Pamięć o poległych za Ojczyznę Polakach wynika z mojego głębokiego patriotyzmu, który
został mi przekazany przez poprzednie pokolenia, przez rodziców i dziadków.
Dziękuję również w imieniu mojej trzynastoletniej córki, której również staram się przekazać
najważniejsze wartości i która tak samo, jak ja była zaangażowana duchowo w tę sprawę. Jej
krzyk przez telefon: „Mamo, mamo, jestem w mieście, zdjęli tablicę, więc będą na pewno coś
robić!!!!” był nie do opisania, a potem nasza wspólna ogromna radość.
Jeszcze raz z całego serca dziękuję Panom.

z poważaniem
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RADA OCHRONY
PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA

R- IY/397-3/PB/3651/2013

/

Warszawa, 23 września 2013 r.

Pani
Monika Sieklicka
ul. Jagiellońska 21/26
87-100 Toruń

Szanowna Pani,
W nawiązaniu do listu z dnia 29 maja br., Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa uprzejmie informuje, że analiza dokumentów nadesłanych przez
IPN sugeruje, iż miejscem wykonania wyroku na Leonie Sanderze był Gdańsk.
Jest to jednak wniosek Sądu Grodzkiego w Toruniu, nie poparty żadnymi
dowodami.
Chciałbym dodać, że z ww. dokumentów nie wynika też
jednoznacznie, że Dziadek Pani został zgilotynowany, wobec czego Rada
OPWiM wystąpiła z prośbą do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
o sprawdzenie, czy w ewidencjach cmentarzy gdańskich figuruje nazwisko
Leona Sandera.
Proszę też o wskazanie źródła informacji o sposobie zabicia Pani
Dziadka.
Z poważaniem

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2. tel. 628-45-04, fa x 628-03-75, 628-35-82
e-mail: rada@radaopwim. gov.pl
http:// www. radaopwim. gov.pl
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W odpowiedzi na pismo ; dnia 23.09.2C13 informuję, cc następuje:
potwierdzam, iż miejscem wykonaniu wyroku na Leonie Sander jest Gdańsk
z moich informacji wiem, iż na żadnym z cmentarzy gdańskich Leon Sander nie został pochowany
(już kontaktowałam się wcześniej z Zarządem Dres i Zieleni w Gdańsku, któremu cmentarze
pod!cf;ajqS
W załączeniu przesyłam kopie dokumentów, które posiadam:
1.

Świadectwo przystąpienia Leona Sander do P.zgdu Demokratycznej Polski

2.

Odpis z tCRCŻ świadectwa
Tłumaczenie w/roku z języka niemieckiego na polski przez tłumacza przysięgłego
Prośba mojej babci do Sędu Grodzkiego w Toruniu o uznanie

Z3

zmarłego

Pismo z Gdańska o wykonaniu kary śmierci zasadzonej dnia 1S.02.1914 w dniu 23.00.1914
Odpis z tcscż pisma
Pismo 3dwckat3 o terminie sprawy
S.

Pismo, kto ma odebrać rzeczy osobiste

Niestety oryginalnym wyrokiem nie dysponuję.

Pozostaję z szacunkiem:
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Bydgoszcz, dn.

IN ST Y T U T P A M IĘ C I N A R O D O W E J

/($. 11.2013 r.

Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku

drhab. MirosławGolon

WUBY-III-5532-WK-109(4)/13

Szanowna Pani
Sieklicka Monika
ul. Jagiellońska 21/26
87-100 Toruń
ZAW IADOM IENIE O W SZCZĘCIU POSTĘPOW ANIA
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz 1071 z późn. zm) oraz art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2010 r. N r 79, poz. 522).
zawiadamiam
że w dniu 08.11.2013 r. na wniosek Pani M oniki Sieklickiej zostało wszczęte postępowanie
w sprawie realizacji wniosku o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących nieżyjącej osoby
najbliższej wnioskodawcy, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPNKSZpNP.
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia wszechstronnej kwerendy w zasobie archiwalnym
IPN dot. przedmiotowej sprawy, okres oczekiwania na zakończenie postępowania może wynosić kilka
miesięcy.
O sposobie realizacji wniosku zostanie Pani zawiadomiona odrębnym pismem.
W korespondencji kierowanej do Delegatury IPN -K Ś Z pN P w Bydgoszczy proszę
powoływać się na nasz znak sprawy.

Z upow ażnienia
D yrektora Oddziału IPN w Gdańsku

Edyta Cisewska

Qtrzvmuia:
1. Pani M . Sieklicka
2 . a/a
Sporządziła: Katarzyna Berendt, tel. 5 2 32 5-9 5 -0 9

l/l
I osty (ul Pamięci Narodowej - Komisja Ściganiu Z brodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Delegatom w Bydgoszczy W yd/tal Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
85..130 Bydgoszcz, ul. G rudziądzka 9 15. lei, 0-52 325 95 00/la* 325 95 !!!
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Poczta - Wirtualna Polska

j0WP.PL
r

wydrukowane ze strony: poczta.wp.pl

Od:
Do:
D ata:
Temat:
Załączniki:

rozniczka < rozniczka@op.pl>
< fapak@wp.pl>
Wtorek, 26 Listopada 2013 15:15

GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIE!
ynęfo d

2 0 . X /.

......

A52>3(fQrr\ H/fć) / 12>

Dokumenty do teczki Leona Sander
/ / / / / / / / / / / / / / z

Witam ponownie!
W załączniku przesyłam całą moją korespondencję z wszelkimi możliwymi instytucjami, które mogłyby mi pomóc
odnalezieniu miejsca pochówku dziadka.
Również obiecaną prośbę babci o ułaskawienie.
W razie, gdyby skany dostarczone dziś przeze mnie były trudne do odczytania, proszę o maila. Posiadam
tłumaczenia.
pozdrawiam serdecznie:
Monika Sieklicka
P.S.Proszę również o przesłanie wstępnego kosztorysu skanów, bo trochę tego zamówiłam i nie wiem, czy nie
zrezygnuję z części skanów na rzecz kserokopii (tańsze).

poczta.wp.pl/d687/pri ntmai I .html ?uid=56918
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Poczta - Wirtualna Polska

^ jjW R P L
wydrukowane ze strony: poczta.wp.pl

Od:
Do:
Data:
Temat:

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej < fapak@wp.pl>
rozniczka < rozniczka@op.pl>
Środa, 22 Stycznia 2014 11:55
Leon Sander

Szanowna Pani!
Bardzo serdecznie dziękuję za dokumenty śp. Leona Sandera. Złożyłam je w teczce opatrzonej sygnaturą
M; 1630/2577 Pom.
Byłabym zobowiązana za przesłanie tłumaczeń dokumentów zgodnie z Pani obietnicą (oryg. są mało czytelne)
Łączę pozdrowienia
Z poważaniem i wyrazami szacunku
Elżbieta Skerska

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. Podmurna 93
tel.: 56/65 22 186
www.zawacka.pl
Przekazując 1% na Fundację
KRS 0000 41692
Realizujesz testament gen. Elżbiety Zawackiej

http://poczta.wp.pl/d687/printmail.html?uid= 58361
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Leon Sand er- - Siodlarz mieszkający w Toruniu przy ul. Szczytnej
przekazywał uzyskane od Władysławy Kamiaskiej dowody osobi
ste komendzie PAP. Aresztowany przez Gestapo w 1943 r.
Skazany w dniu 18.03.44r. przez Sąd Krajowy w Gdańsku na
śmierć. Wyrok wykonano 23.09.44r. Również brak jego grobu.
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SANDER LEON

TORUŃ RDP

V*4c
Zdaniem
był

ekspozytury gestapo w Toruniu Wojciecłi Koc,

czołowym

przywódcą

Demokratycznej
organizacji
Toruniu
Bywał

Leon

Do

Sander.

on

o nazwie Rząd

kierownictwa

również

zdaniem

Ur.

przy ul. Strumykowej

tej

gestapo

9.IV.1905r.,

zam. w

16, z zawodu siodlarz.

częstym gościem w lokalu Słowikowskiego i

Stauferowej
zarzucało

przy
mu,

angielskich.
ucieczkę,
do

Polski.
należał

toruńskiego,

organizacji

z

ul.

Żeglarskiej

że przygotowywał
toruńskiego

£5

i

dokumenty dla jeńców

obozu,

aby

ponieważ L.Sander przekazywał

wykorzystania

gestapo

Słowikowskiemu,

ułatwić im
te dokumenty

tylko

on

mógł

pomówić
go o tę dz ia ła lon oś ć. Sander nie przyznawał
się
i na
jego
protokolę
przesłuchania
figuruje
notatka

sekretarza

bydgoskiego
Polakiem,

gestapo,
uzyskanej

Scliaddacli)

wynika,

śmierć,

że

Albrechta

z

Sander jest zatwardziałym

który do niczego nie cńce się przyznać.

informacji
przed

kryminalnego

od Janiny Walentynowicz

Z

(z d.

że Leon Sander został postawiony

wyższym 3ądem krajowym w Gdańsku i skazany na
/X

a wyrok wykonano & 3 .V'If=5-. i9 4 4r . Razem z nim

skazano Zygmunta Neumanna z Torunia.
Zr.:
T.Jaszowski,
s .3 13 .

PAP...,

[w:]

Walka

podziemna,

M G r '95
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