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^LEWANDOWSKI JAN HENRYK ps."Lew Afrykański" (1905-/13<fó>) v
członek wywiadu TOW Gryf Pomorski i AK w Gdyni
j
Ur.25 XI 1905 r. w Berlinie jako syn (NN) i Heleny Lewandow
skiej . W latach 1906-1922 mieszkał z matką w Grabowie pow. Koście
rzyna, gdzie w 1919 r. ukończył szkołę powszechną. Od 1922 do 1926
r. pracował w Wolnym Mieście Gdańsku. Początkowo w Ziemskim Banku
Kredytowym a następnie Polskiej Kasie Rządowej i Zjednoczonym
Warszawskim Towarzystwie Transportu i Żeglugi Polskiej S.A.
W
latach 1928-1939 pracował w Warszawskim Towarzystwie Transportowym
w Gdańsku i Gdyni. W latach 1924-192 6 był aktywnym członkiem "Soko
ła" w gnieździe Gdańsk-Oliwa. W latach 1926-1928 odbył służbę
wojskową w I pułku łączności w Zegrzu k.Warszawy. Ukończył wówczas
szkołę podoficerów rezerwy. Wielokrotnie odbywał ćwiczenia wojsko
we. W dniu 26 VIII 193 9 r. został powołany jako rezerwista do
kompanii łączności Marynarki Wojennej, gdzie pełnił funkcję dowódcy
drużyny łączności w Gdyni-Oksywiu. Brał udział w walkach obronnych
na Wybrzeżu (m.in. w rejonie Rumi-Zagórza, Szmelty, Kępy Oksywskiej
i Starego Obłuża) . W dniu 19 IX 1939 r. dostał się do niewoli
niemieckiej. W styczniu 1940 r. zwolniony z obozu jenieckiego
wrócił do Gdyni. Pracował tam w porcie w firmach budowlanych "Au
gust Wolf","Alfa Bau" oraz "Karl Metzger".
W czerwcu 1941 r. na polecenie Julisza Koszałki, w Komendzie
Naczelnej TOW Gryf Kaszubski odpowiedzialnego za wywiad i kontrwy
wiad, założył komórkę TOW GK w Gdyni. Otrzymał stopień organizacyj
ny porucznika i przyjął ps."Lew Afrykański". W ramach TOW GK a
następnie TOW Gryf Pomorski współpracował z inż. Antonim Medonem i
Ignacym Klemensem Bronkiem, który był jego bezpośrednim przełożo
nym. L. w ramach TOWGP podlegali na terenie Gdyni m.in. Józef
Hebel, Alfons Nowakowski i Józef Talaśka. Ze względu na to, że był
zatrudniony w budowanych przez Kriegsmarine obiektach wojskowych w
Gdyni-Oksywiu oraz na lotnisku wojskowym w Babich Dołach, prowadził
wywiad wojskowy. Zbierał informacje wywiadowcze dotyczące niemiec
kiej marynarki wojennej oraz obiektów lotniczych w rejonie Gdyni.
Niezależnie od członkostwa w TOWGP utrzymywał kontakty konspi
racyjne z przedwojennym kolegą Stanisławem Hickiewiczem ps .f,Galowski", członkiem sieci wywiadu ZWZ-AK kierowanej przez por.rez.Anto
niego Wiśniewskiego vel Anton Wiens p s ."Grubski". Wspólnie z S.Hic
kiewiczem rozpracowywał punkty obrony przeciwlotniczej w rejonie
Gdyni (Wielki Kack, Chwaszczyno, Kielno). Działalność wywiadowczą
prowadził do czerwca 1944 r. W dniu 20 VI 1944 r. aresztowany
został w Gdyni przez funkcjonariuszy gestapo. Po śledztwie w dniu
15 VII 1944 r. osadzony został w obozie koncentracyjnym Stutthof,
jako więzień polityczny nr 40393. Zdołał przeżyć obóz i brał udział
w ewakuacji więźniów rozpoczętej 25 I 1945 r. Przez Pruszcz Gdański
i Kolbudy dotarł do Łowcza Górnego gdzie 11 III 1945 r. odzyskał
wolność.
W dniu 18 IV 1945 r. wrócił do Gdyni. W latach 1945-1948
pracował w Spółdzielni Spedycyjno-Przeładunkowej "Bałtyk" w Gdańsku-Nowym Porcie. W latach 1949-1971 był kierownikiem działu rozli
czeń w firmie Spedrapid Shipping Agency Ltd w Gdyni. Za pracę
zawodową odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1971). Po przejściu na
emeryturę był aktywnym członkiem Klubu Byłych Więźniów Obozu Kon
centracyjnego Stutthof. Zmarł w Sopocie .........
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Archiwum Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof w
Sopocie; akta osobowe J .H .Lewandowskiego (W deklaracji członkow
skiej z 24.01.1974 r. inna data aresztowania - 25 VI 1944 r.; AMS,
Relacje (Tu inna data osadzenia w obozie Stutthof - 5 VII 1944);
księga ewidencyjna więźniów, sygn.I-II-85 , I-V-12,s.63 (tu data
osadzenia w obozie 25 VIII 1944 r) .
Andrzej Gąsiorowski
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LEWANDOWSKI JAN HENRYK ps."Lew Afrykański" (1905-/f^^ )
członek wywiadu TOW Gryf Pomorski i AK w Gdyni
Ur.25 XI 1905 r. w Berlinie jako syn (NN) i Heleny Lewandow
skiej . W latach 1906-1922 mieszkał z matką w Grabowie pow. Koście
rzyna, gdzie w 1919 r. ukończył szkołę powszechną. Od 1922 do 1926
r. pracował w Wolnym Mieście Gdańsku. Początkowo w Ziemskim Banku
Kredytowym a następnie Polskiej Kasie Rządowej i Zjednoczonym
Warszawskim Towarzystwie Transportu i Żeglugi Polskiej S.A.
W
latach 1928-1939 pracował w Warszawskim Towarzystwie Transportowym
w Gdańsku i Gdyni. W latach 1924-192 6 był aktywnym członkiem "Soko
ła" w gnieździe Gdańsk-Oliwa. W latach 1926-1928 odbył służbę
wojskową w I pułku łączności w Zegrzu k.Warszawy. Ukończył wówczas
szkołę podoficerów rezerwy. Wielokrotnie odbywał ćwiczenia wojsko
we. W dniu 26 VIII 193 9 r. został powołany jako rezerwista do
kompanii łączności Marynarki Wojennej, gdzie pełnił funkcję dowódcy
drużyny łączności w Gdyni-Oksywiu. Brał udział w walkach obronnych
na Wybrzeżu (m.in. w rejonie Rumi-Zagórza, Szmelty, Kępy Oksywskiej
i Starego Obłuża) . W dniu 19 IX 1939 r. dostał się do niewoli
niemieckiej. W styczniu 1940 r. zwolniony z obozu jenieckiego
wrócił do Gdyni. Pracował tam w porcie w firmach budowlanych "Au
gust Wolf","Alfa Bau" oraz "Karl Metzger".
W czerwcu 1941 r. na polecenie Julisza Koszałki, w Komendzie
Naczelnej TOW Gryf Kaszubski odpowiedzialnego za wywiad i kontrwy
wiad, założył komórkę TOW GK w Gdyni. Otrzymał stopień organizacyj
ny porucznika i przyjął ps."Lew Afrykański". W ramach TOW GK a
następnie TOW Gryf Pomorski współpracował z inż. Antonim Medonem i
Ignacym Klemensem Bronkiem, który był jego bezpośrednim przełożo
nym. L. w ramach TOWGP podlegali na terenie Gdyni m.in. Józef
Hebel, Alfons Nowakowski i Józef Talaśka. Ze względu na to, że był
zatrudniony w budowanych przez Kriegsmarine obiektach wojskowych w
Gdyni-Oksywiu oraz na lotnisku wojskowym w Babich Dołach, prowadził
wywiad wojskowy. Zbierał informacje wywiadowcze dotyczące niemiec
kiej marynarki wojennej oraz obiektów lotniczych w rejonie Gdyni.
Niezależnie od członkostwa w TOWGP utrzymywał kontakty konspi
racyjne z przedwojennym kolegą Stanisławem Rickiewiczem ps ."Galew
ski", członkiem sieci wywiadu ZWZ-AK kierowanej przez por.rez .Anto
niego Wiśniewskiego vel Anton Wiens p s ."Grubski". Wspólnie z S.Hickiewiczem rozpracowywał punkty obrony przeciwlotniczej w rejonie
Gdyni (Wielki Kack, Chwaszczyno, Kielno). Działalność wywiadowczą
prowadził do czerwca 1944 r. W dniu 20 VI 1944 r. aresztowany
został w Gdyni przez funkcjonariuszy gestapo. Po śledztwie w dniu
15 VII 1944 r. osadzony został w obozie koncentracyjnym Stutthof,
jako więzień polityczny nr 40393. Zdołał przeżyć obóz i brał udział
w ewakuacji więźniów rozpoczętej 25 I 1945 r. Przez Pruszcz Gdański
i Kolbudy dotarł do Łowcza Górnego gdzie 11 III 1945 r. odzyskał
wolność.
W dniu 18 IV 1945 r. wrócił do Gdyni. W latach 1945-1948
pracował w Spółdzielni Spedycyjno-Przeładunkowej "Bałtyk" w Gdańsku-Nowym Porcie. W latach 1949-1971 był kierownikiem działu rozli
czeń w firmie Spedrapid Shipping Agency Ltd w Gdyni. Za pracę
zawodową odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1971). Po przejściu na
emeryturę był aktywnym członkiem Klubu Byłych Więźniów Obozu Kon
centracyjnego Stutthof. Zmarł w Sopocie .........
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Archiwum Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof w
Sopocie; akta osobowe J .H .Lewandowskiego (W deklaracji członkow
skiej z 24.01.1974 r. inna data aresztowania - 25 VI 1944 r.; AMS,
Relacje (Tu inna data osadzenia w obozie Stutthof - 5 VII 1944);
księga ewidencyjna więźniów, sygn.I-II-85, I-V-12,s.63 (tu data
osadzenia w obozie 25 VIII 1944 r).
Andrzej Gąsiorowski
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(1905-1983)

członek wywiadu TOW Gryf Pomorski i AK w Gdyni

Ur.25 XI 1905 r. w Berlinie jako syn (NN) i Heleny Lewandow
skiej. W latach 1906-1922 mieszkał z matką v^l©Babowie pow. K o ś c i e *“
rzyna, gdzie w 1919 r. ukończył szkołę powszechną. Od 1922 do 1926
r. pracował w Wolnym Mieście Gdańsku, Początkowo w Ziemskim Banku /
Kredytowym a następnie Polskiej Kasie Rządowej i Zjednoczonym
Warszawskim Towarzystwie Transportu i Żeglugi Polskiej S.A.
W
latach 1928-1939 prateował w Warszawskim Towarzystwie Transportowym
w Gdańsku i Gdyni. W latach 1924-192 6 był aktywnym członkiem "Soko
ła" w gnieździe Gdańsk-Oliwa. W latach 1926-1928 odbył służbę
wojskową w I pułku łączności w Zegrzu k.Warszawy. Ukończył wówczas
szkołę podoficerów rezerwy. Wielokrotnie odbywał ćwiczenia wojsko
we. W dniu 26 VIII 1939 r. został powołany jako rezerwista do
kompanii łączności Marynarki Wojennej, gdzie pełnił funkcję dowódcy
drużyny łączności w Gdyni-Oksywiu. Brał udział w walkach obronnych
na Wybrzeżu (m.in. w rejonie Rumi-Zagórza, Szmelty, Kępy Oksywskiej
i -Starego Obłuża) . W dniu 19 IX 1939 r. dostał się do niewoli
niemieckiej. W styczniu 1940 r. zwolniony z obozu jenieckiego
wrócił do Gdyni. Pracował tam w porcie w firmach budowlanych "Au
gust Wolf","Alfa Bau" oraz "Karl Metzger".
W czerwcu 1941 r. na polecenie Julisza Koszałki, w Komendzie
Naczelnej TOW Gryf Kaszubski odpowiedzialnego za wywiad i kontrwy
wiad, założył komórkę TOW GK w Gdyni. Otrzymał stopień organizacyj
ny porucznika i przyjął ps."Lew Afrykański". W ramach TOW GK a
następnie TOW Gryf Pomorski współpracował z inż. Antonim Medonem i
Ignacym Klemęnsem Bronkiem, który był jego bezpośrednim przełożonym. LV w ramach TOWGP podlegali na terenie Gdyni m.in. Jozef
Hebel, Alfons Nowakowski i Józef Talaśka. Ze względu na to, że był
zatrudniony w budowanych przez Kriegsmarine obiektach wojskowych w
Gdyni-Oksywiu oraz na lotnisku wojskowym w Babich Dołach, prowadził
wywiad wojskowy. Zbierał informacje wywiadowcze dotyczące niemiec
kiej marynarki wojennej oraz obiektów lotniczych w rejonie Gdyni.
Niezależnie od członkostwa w TOWGP utrzymywał kontakty konspi
racyjne z przedwojennym kolegą Stanisławem Hickiewiczem ps.Galowski, członkiem sieci wywiadu ZWZ-AK kierowanej przez por.rez.Anto-

8

v

^1*

—{y £ \

niego Wiśniewskiego vel Anton Wiens ps."Grubski". Wspólnie z^.Hickiewiczem rozpracowywał punkty obrony przeciwlotniczej w rejonie
Gdyni (Wielki Kack, Chwaszczyno, Kielno). Działalność wywiadowczą
prowadził do czerwca 1944 r. W dniu 20 VI 1944 r. aresztowany
został w Gdyni przez funkcjonariuszy gestapo. Po śledztwie w dniu
15 VII 1944 r. osadzony dostał w obozie koncentracyjnym Stutthof,
jako więzień polityczny nr 40393. Zdołał przeżyć obóz i brał udział
w ewakuacji więźniów rozpoczętej 25 I 1945 r. Przez Pruszcz Gdański
i Kolbudy dotarł do Łowcza Górnego gdzie 11 III 1945 r. odzyskał
wolność.
W dniu 18 IV 1945 r. wrócił do Gdyni. W latach 1945-1948
pracował w Spółdzielni Spedycyjno-Przeładunkowej "Bałtyk" w Gdańsku-Nowym Porcie. W latach 1949-1971 był kierownikiem działu rozli
czeń w firmie Spedrapid Shipping Agency Ltd w Gdyni. Za pracę
zawodową odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1971). Po przejściu na
emeryturę był aktywnym członkiem Klubu Byłych Więźniów Obozu Kon
centracyjnego Stutthof. Zmarł w Sopocie 12 VI 1983 r.
<
Archiwum Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof w
Sopocie; akta osobowe J .H .Lewandowskiego (W deklaracji członkow
skiej z 24.01.1974 r. inna data aresztowania - 25 VI 1944 r.; AMS,

Relacje (tu inna data osadzenia w obozie Stutthof - 5 VII 1944);
księga ewidencyjna więźniów, sygn.I-II-12, s.63 (tu data osadzenia
w obozie 25 VIII 1944 r.)
Andrzej Gąsiorowski
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Lew andow ski J a n H enryk ps. „Lew Afrykański” (1905-1983), członek wywiadu TOW
„G ryf Pomorski” i AK w Gdyni.
Urodzony 25 XI 1905 r. w Berlinie; syn (NN) i Heleny Lewandowskiej. W latach
1906-1922 mieszkał z matką w Grabo wie pow. Kościerzyna, gdzie w 1919 r. ukończył
szkołę powszechną. Od 1922 r. do 1926 r. pracował w Wolnym Mieście Gdańsku, po
czątkowo w Ziemskim Banku Kredytowym, a następnie w Polskiej Kasie Rządowej i
Zjednoczonym Warszawskim Towarzystwie Transportu i Żeglugi Polskiej S. A. W
latach 1924-1926 był aktywnym członkiem „Sokoła” w gnieździe Gdańsk-Oliwa. W
latach 1926-1928 odbył służbę wojskową w 1 pułku łączności w Zegrzu k. Warszawy.
Ukończył wówczas szkołę podoficerów rezerwy. Wielokrotnie odbywał ćwiczenia woj
skowe. W latach 1928-1939 pracował w W arszawskim Towarzystwie Transportowym
w Gdańsku i Gdyni. W dniu 26 V III1939 r. został powołany jako rezerwista do kompa
nii łączności Marynarki Wojennej, gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny łączności w
Gdyni-Oksywiu. Brał udział w walkach obronnych na Wybrzeżu. W dniu 19 IX 1939 r.
dostał się do niewoli. W styczniu 1940 r. został zwolniony z obozu jenieckiego i wrócił
do Gdyni. Pracował tam w porcie w firmach budowlanych „August W olf’, „Alfa Bau”
oraz „Karl Metzger”.
N a polecenie Juliusza Koszałki, który w Komendzie Naczelnej TOW „G ryf Ka
szubski’’ był odpowiedzialny za wywiad i kontrwywiad, założył w czerwcu 1944 r. komór
kę TOW „GK” w Gdyni. Otrzymał stopień organizacyjny porucznika i przyjął ps. „Lew
Afrykański”. W ramach TOW „G ryf Kaszubski” (następnie TOW „G ryf Pomorski”)
współpracował z inż. Antonim Medonem oraz Ignacym Klemensem Bronkiem, który
był jego bezpośrednim przełożonym. Lewandowskiemu podlegali w ramach TOW „GP”
na terenie Gdyni m.in. Józef Hebel, Alfons Nowakowski i JózefTalaśka. Będąc zatrud
nionym w budowanych przez Kriegsmarine obiektach wojskowych w Gdyni-Oksywiu
oraz na lotnisku wojskowym w Babich Dołach, prowadził wywiad wojskowy. Zbierał
informacje wywiadowcze dotyczące niemieckiej marynarki wojennej oraz obiektów
lotniczych w rejonie Gdyni.
Niezależnie od członkostwa w TOW „GP” utrzymywał kontakty konspiracyjne z
przedwojennym kolegą Stanisławem Hickiewiczem ps. „Galowski”, członkiem sieci
wywiadu ZWZ-AK, kierowanej przez por. rez. Antoniego Wiensa-Wiśniewskiego ps.
„Grubski”. Wspólnie z Hickiewiczem rozpracowywał punkty obrony przeciwlotniczej
w rejonie Gdyni (Wielki Kack, Chwaszczno, Kielno). Działalność wywiadowczą pro
wadził do czerwca 1944 r. W dniu 20 V I 1944 r. został w Gdyni aresztowany przez
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funkcj onariuszy gestapo, a po śledztwie osadzony w dniu 15 VII 1944 r. w obozie kon
centracyjnym Stutthof jako więzień polityczny nr 40393. Zdołał przeżyć obóz i brał
udział w ewakuacji więźniów rozpoczętej 25 I 1945 r. Przez Pruszcz Gdański i Kolbu
dy dotarł do Łowcza Górnego, gdzie 11 III 1945 r. odzyskał wolność.
W dniu 18 IV 1945 r. wrócił do Gdyni. W latach 1945-1948 pracował w Spółdzielni
Spedycyjno-Przeładunkowej „Bałtyk” w Gdańsku-Nowym Porcie. W latach 1949-1971
był kierownikiem działu rozliczeń w firmie Speedrapid Shipping Agency Ltd. w Gdyni.
Po przejściu na emeryturę był aktywnym członkiem Klubu Byłych Więźniów Obozu
Koncentracyjnego Stutthof. Zmarł 12 VI 1983 r. w Sopocie.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1971).
AMSt., Relacje (tu inna data osadzenia w obozie Stutthof - 5 VII 1944 r.), księga ewiden
cyjna więźniów, sygn. I-II-12 (tu data osadzenia w obozie 25 V III 1944 r.); A K lubu By
łych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof w Sopocie, akta osobowe J.H. Lewan
dowskiego (w deklaracji członkowskiej z 2 4 1 1974 r. inna data aresztowania - 25 V I 1944r.)
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