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Tomanek Jan ps«"GUnter 5"

/1919-1943/, pracownik Ekspozytury

"Zachód" Oddz-i-aiu II Związku Jaszcz urczegOo

vCJA*

Ur0 2 4 . 0 8 . 1 9 1 9 r. w Puławach, syn Józefa i Michaliny z d. Szczubkowskiej. Ukończył ^Ekołg-Powot;pchną ir-gimnazjum.W 1 9 3 7 r„ rozpo
czął pracę na statku handlowym w charakterze tzw. chłopca okrętowego. Od 1 9 3 8 r. uczeń Szkoły Morskiej', g4®-ie wstąpił do Obozu
^arodowo-ltadykalnego - zwerbowany przez Mieczysława Dukalskiego - instruktora na "Darze Pomorza"» Podczas okupacji przebywał w Warszawie. Jlear ,

U

wał go do pracy w ZJ.

1

w 1 94o lub w 1941 r, ^iKDukalski zaangażo
Początkowo należał do tzw. Grupy Pomorskiej

ZJ z siedzibą w Warszawie, N^się-pn-ie^,’ przez ^.Dukalskiego i Stanisława Leona Jeute^ skierowany

do Ekspozytury "Zachód"

Oddziałti—II

ZJ. Używał pseudonimu "Glinter 5". Z Warszawy wyjechał do Gdyni
i podjął pracę w tamtejszym porcme na statku-pogłębiarce. Zamiesz
kał przy uleGrabowej. Na polecenie Stefana Kensla, kierującego
gdyńską Ekspozyturą "Z", przekazywał informacje o ruchu okrętów
"Tirpitz", "Graf Zeppelin" i statków handlowych.Starał się też
zdobywać informacje z portu gdańskiego, a także z Wisłoujścia. Ut
rzymywał kontakt.,z Janem Tomankiem, łącznikiem ZJ z Warszawy - Le
wą nTlfe^skim /"Gedymin^/^, przebywającym w Gdyni między 25.^2.1941 r.
a

TWU1942

To

^.^lenslem, z którym spotykał się w odstę

pach 8 - 1o dniowych /sposób kontaktowania się ustalono na zebra
niu 2.-0^. 1942 r./. Podczas ^spotkań wręczał^.Henslowi meldunki

Ih

z portu i stocani /np. 3.c5T. 1942 r. przekazał meldunek dotyczący
łodzi podwodnych/.Niektóre meldunki dostarczane przez T*15yły mi
krofilmom fme. ^Aresztowany 17.04.1942 r . wraz z innymi członkami
gdyńskiej Ekspozytury "Z"^ przebywał w areszcie gestapo w Gdyni
na ivamiennej Górze, potem w GdaiAsku, a następnie w Berlinie przy
Alexsanderplatz, gdzie zatrudniono go w kuchni więziennej. W dniu
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23.10.1942 r, stanął przed Sądem Wojennym Rzeszy. Bronił go z urzę
du adwokat Wilhelm Steck. W akcie oskarżenia stwierdzono, iż " był
on /J.Tomanek-przyp.B.Ch./ świadomy, że służył polskiemu ruchowi
oporu. Skazany na karę śmierci za szpiegostwo w dniu 2o.11. 1942 r.
Ścięty w 1943 r.
Brat jego zginął podczas kampanii jesiennej 1939 r»
y

ABełtiwua Gł4w»e j Ko»i-etji Bad-an-ia Z bp-e^łni Pra-e-e-rwfcrs Narodowi Połskie-su, Akta Sądu Wojennego Rzeszy, sygn.: M-6; Ąrohywum M uzo-wa
S W k-thof-, Dokumenty Związku Jaszczurczego, sygn.:Z-II-3-2, relacje
Apełmmit Pomaiisteie Ar®ii Kro jowe

Kartoteka Inspektoratu Gdynia;

Chrzanowski B., Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Po
morzu w latach 1939-1947 /w druku/.

Bogdan Chrzanowski
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Tomanek Jam ps*"GQnter 5"
•Zachód" Oddziału U

/1919— 1943/9 pracownik Ekspozytury

Związku Jaszcz urczegoo

Ur, 24.o8*1919 r. w Puławach, sy» Józefa i Michaliny z d* Szczubkowskiej. Ukończył Szkołę Powszechną i Gimnazjum.! 1937 r» rozpo
czął pracę na statku handlowym w charakterze tzw. chłopca okręto
wego. Od 1938 r. uczeń Szkoły Morskiej, gdzie wstąpił do Obozu
]farodowo-£adykalnege * zwerbowany przez Mieczysława Dukalskiego - instruktora na "Darze Pomorza"® Podczas okupacji przebywał w War
szawie. Tam „V _
wał ga do pracy w ZJ.

w 194o lub w 1941 r« M.Dukaleki zaangażo
Początkowe naleiał do tzw. Grupy Pomorskiej

ZJ z siedzibą w Warszawie. Hastępnie, przez M.Dukalskiego i Stanis
ława Leona Jeute, skierowany

do Ekspozytury "fcachód"

Oddziału II

ZJ* Używał pseudonimu "Gttnter 5*. Z Warszawy wyjechał do Gdyni
i podjął pracę w tamtejszym porcie na statku-pogłębiarce. Zamiesz
kał przy uloGrabowej* Ha polecenie Stefana Henala, kierującego
gdyńską Ekspozyturą "Z", przekazywał informacje o ruchu okrętów
"Tirpitz", "Graf Zeppelin” i statków handlowych.Starał się też
zdobywać informacje z portu gdańskiego* a także z Wisłoujócia. Ut
rzymywał kontakt z Janem Tomankiem, łącznikiem ZJ z Warszawy - Le
wandowskim /"Gedymin"/, przebywającym w Gdyni między 25*12*1941 r.
a 1ool. 1942 r0 oraz ze S.^enslem, z którym spotykał się w odstę
pach 8 - 1o dniowych /sposób kontaktowania się ustalono na zebra
niu 2.e1*1942 r0/. Podczas spotkań wręczał S.Henslowi meldunki
z portu i stocnni /np* 3*o3.1942 r* przekazał meldunek dotyczący
łodzi podwodnych/.Wiektóre meldunki dostarczane przez T. były mi
krofilmowane. Arasztpwany 17.o4.1942 r* wraz z innymi członkami
gdyńskiej Ekspozytury "Z". Przebywał w areszcie gestapo w Gdyni
na kamiennej Górze, potem w Gdańsku, a następnie w Berlinie przy
Alaxsanderplatz, gdzie zatrudniono go w kuchni więziennej. W dniu
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23«1o»1942 r* stanął przed Sądem Wojennym Rzeszy. Bronił go z urzę
du adwokat Wilhelm Steck. W akcie oskarżania stwierdzono, iż " był
on/J.Tomanek-przyp.B.Ch./ świadomy, że służył polskiemu ruchowi
oporu. Skazany na kar§ śmierci za szpiegostwo w dniu 2o*11.1942 r*
Ścięty w 1943 r*
Brat jego zginął podczas kampanii jesiennej 1939 r.
.*
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Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Pols
kiemu, Akta Sądu Wojennego Rzeszy, sygn.: M-6j Archiwum Muzeum
Stutthof, Dokumenty Związku Jaszczurczego, sygn.:Z-II-3-2, relacje}
Archiwum Pomorakie Armii Krajowej, Kartoteka Inspektoratu Gdynia)
Chrzanowski B., Związek Jaszczurczy i Karodowe Siły Zbrojne na Po
morzu w latach 1939-1947 /w druku/*

Bogdan Chrzanowski
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Tomanek Jan ps. „Gunter 5” (1919-1943), pracownik Ekspozytury „Zachód” wywia
du II Związku Jaszczurczego.
Urodzony 24 V III1919 r. w Puławach; syn Józefa i Michaliny z d. Szczubkowskiej.
Ukończył gimnazjum. W 1937 r. rozpoczął pracę na statku handlowym w charakterze
tzw. chłopca okrętowego. Od 1938 r. był uczniem Szkoły Morskiej, tam wstąpił do
Obozu Narodowo-Radykalnego zwerbowany przez Mieczysława Dukalskiego - instruk
tora na „Darze Pomorza”. Podczas okupacji przebywał w Warszawie, gdzie w 1940 lub
1941 r. Dukalski zaangażował go do pracy w ZJ. Początkowo należał do tzw. Grupy
Pomorskiej ZJ z siedzibą w Warszawie. Wkrótce został przez Dukalskiego i Stanisława
Leona Jeutego skierowany do Ekspozytury „Zachód” wywiadu II ZJ. Używał pseudoni
mu „Gunter 5”. Z Warszawy wyjechał do Gdyni. Zamieszkał przy ul. Grabowej i podjął
pracę w tamtejszym porcie na statku-pogłębiarce. Na polecenie Stefana Hensla, kieru
jącego gdyńską Ekspozyturą „Z”, przekazywał informacje o ruchu okrętów „Tirpitz”,
„Graf Zeppelin” i statków handlowych. Starał się też zdobywać informacje z portu gdań
skiego, a także z Wisłoujścia. Utrzymywał kontakt z Lewandowskim ps. „Gedymin”,
łącznikiem ZJ z Warszawy, przebywającym w Gdyni między 25 X II1941 r a 1 1 1942 r.,
a także Henslem, z którym spotykał się w odstępach 8-10 dniowych (sposób kontakto
wania się ustalono na zebraniu 2 I 1942 r.). Podczas tych spotkań wręczał Henslowi
meldunki z portu i stoczni (np. 3 III 1942 r. przekazał meldunek dotyczący łodzi pod
wodnych). Niektóre meldunki dostarczane przez Tomanka były mikrofilmowane.
Aresztowany 17 IV 1942 r. wraz z innymi członkami gdyńskiej Ekspozytury „Z”.
Przebywał w areszcie gestapo na Kamiennej Górze, potem w Gdańsku, a następnie w
Berlinie przy Alexanderplatz, gdzie zatrudniono go w kuchni więziennej. W dniu 23 X
1942 r. stanął przed Sądem Wojennym Rzeszy. Bronił go z urzędu adwokat Wilhelm
Steck. W akcie oskarżenia stwierdzono, iż „był on świadomy, że służył polskiemu ru
chowi oporu”. Skazany na karę śmierci za szpiegostwo w dniu 20 XI 1942 r. Ścięty
1943 r. w więzieniu w Brandenburgu.
Brat jego zginął podczas kampanii jesiennej 1939 r.
AGKBpNP, Akta Sądu Wojennego Rzeszy, syg. t.: M-6; AMSt., Dokumenty Związku Jasz-
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czurczego, sygn.: Z-II-3-2, relacje; AP AK, Kartoteka Insp. Gdynia; C h r z a n o w s k i B ,
Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu w latach okupacji hitlerowskiej,
[w:] Pom. org. konsp. poza AK..., s. 97-111.
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TOMANEK J.
Wskutek
aresztowali
zatrzymano
prawie

GDYNIA ZJ
w

marcu i kwietniu 1942 w ZJ
wszystkich
członków
grupy

wywiadowczej

S.Hensla. Aresztowanych przewieziono

do

Stanęli

Berlina.

Rzeszy.

Na

S.Czerwik,

śmierć

oni

przed

skazani

L.Szułz, J.Tomanek,

Wojennym

zostali:

S.Hensel,

C.Kałek,

Z.Narojek,

M.Sauer,

B.Niedens, Helena Hensel

H.Hensel

i

łych

Sądem

(20.X I . i9 4 2 r . ) .

L.Szulzowi wyrok złagodzono.

Pozosta

członków grupy osadzono w obozach k o n c en tr a

cyjnych,

karnych, więzieniach lub kompanii karnej

na froncie wschodnim. Wyroki wykonano w I943r.
B .Ch rz a no ws ki , Działalność ZJ-NSZ,

[w:] Walka

po d zi emn a. .., s. 253-254.
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TOMANEK JAN

Gdynia ZJ
wywiad

Członek

gdyńskiej

mującej

wywiad

portu

i

Stefan

stoczni w Gdyni.

pracownikami

wywiadowczej

ZJ obej 

wojskowy i przemysłowy na terenie

Hensel

Bernard

siatki

od jesieni
S.Hensla

Kierownikiem siatki był
ł94ir. Aktywnymi ws pół 

byli:

Helena,

Czesława i

HensIowie, Halina i Stanisław Strzeleccy,

Halina
Barczak
(Heumann), Krzysztof Nierzwicki,
Brunon Niedens-Nierzwicki (brat K r z y s zt of a) , Irena
Piotrowska,
Szulz,
czy,

Irena

Franciszek Gburek,

Leon

Bronisława i Antoni Fischerowie z B yd go sz 
Czesław

Kałek, Antoni Czerwik, Edmund Cz a r 

kowski, Jan Tomanek
muzyki

Lost,

Marian

Maćkowiak

i~jej

(uczeń Szkoły Morskiej),

Sauer,

pi^of.

Lucjan Jędrzejczak, Helena

siostra Stefania przybył mi es zk a

jące
w Berlinie. Łącznikami między Gdynią i W a r 
szawą byli: Zenon Narojek, E .Konieczny ("Maksio")
i

Halina Skarżyńska.

Do Warszawy jeździli:

sel, E .El ias ze wi cz , E.Konieczny.

S.H en

Członkowie w y w i a 

du ZJ zbierali informacje o produkcji stoczni, r u 
chu okrętów, przemyśle zbrojeniowym oraz o na st ro
jach ludności polskiej

i niemieckiej.

Rejestrowano

też
nazwiska funkcjonariuszy hitlerowskich. Grupa
ta miała kontakt z wywiaden ZWZ zarówno w Gdyni,
jak i w Warszawie z grupą K.Wickiego
B .Ch rz a now ski ,
Działalność
podziemna..., s. £52-253.

ZJ-NSZ,

W Lenag-yp[w:j

Walka
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