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ALFRED KONIECZNY 

ROZBICIE WROCŁAWSKIEJ GRUPY WYWIADU OFENSYWNEGO 
KOMENDY GŁÓWNEJ ZWZ-AK (,,STRAGAN") 

Penetracja podstawowy-eh ogniw hitlerowskiej machiny wojennej i sy

stemu okupacyjnego stanowiła ważny kierunek działalności większości 

polskich organizacji konspiracyjnych. Materiały zebrane przez .służby in

formacyjno-wy�iadowcze szczebla lokalnego umożliwiały kierownictwu 

walki podziemnej ·rozpoznanie struktury organiza,cyjnej władz i sil oku

panta, dyslokacji jego jednostek wojskowych czy policyjnych, zamia,rów 

pacyfikacyjnych i eksterminacyjnych itp. Znaczenie pra,cy komórek kon

spiracyjnego wywiadu wykraczało jednocześnie daleko poza lokalne ra

my; ,selekcja i uogólnienie zebranego materiału oraz jego systematyczna 
rejestracja na szczeblu centralnym pozwalały uzyskiwać wszec'hstronny 

obraz aktualnej politylp władz okupacyjnych. i nastrojów społeczeństwa, 

zaś oddanie go do dyspozycji sztabów koalicji antyhitlerowskiej prowa

dziło do pełniejszego rozpoznania i oceny zamiarów przeciwnika, konk,ret

nych przedsięwzięć jego przemysłu zbrojeniowego i ułatwiało podejmo

wanie decy;Zji strategicznych. 

Wiedza o udziale Polaków w antyhitlerowskim wywiadzie jest bardzo 

uboga. Szczupła baza źródłowa z jednej strony, a szczególne wymogi za

konspi,rowania pracy wywiadowczej z drugiej powodują, że znamy dziś 

zaledwie niektóre fragmenty czy epizody owej specyficznej formy kon

frontacji z wrogiem. Stwierdzenie powyższe odnosi ,się również do dziejów 

wywiadu ofensywnego Komendy Głównej ZWZ-AK, występującego pod 

kryptonimami „Stragan" i „Marcjanna", a wykraczającego swoim zasię- · 

giem daleko poza granice Generalnego Gubernatorstwa i ziem polskich 

włączonych do Rzeszy. Poniższe uwagi zmierzają do ukazania jednej 

z licznych grup terenowych „Straganu", o wyborze sekcji wrocławskiej 

przesądziło zaś odnalezienie części akt sądowy-eh z procesów jej -członków 
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oraz dotarcie do niektórych ocalałych działaczy i ,rodzin pomordowanych 1. 

Do polowy 1940 •r. ·działalność wywiadowcza Związku Walki Zbrojnej 
(ZWZ) ograniczała się w zasadzie do okupowanych ziem polskich i opie
rała się na pracy komóre� inspektoratów terenowych. Doniosłość walki 
z okupantem narzucała już wówczas poważne zadania informacyjno-wy
wiadowcze, i to zarówno dla potrzeb własnych, jak i Sztabu Naczelnego 
Wodza w Londynie. Pracą i wynikami polskiego wywiadu konspkacyjne
go intere�owal się żywo brytyjski Intelligence Service, czego wyrazem 
było kierowanie do Komendy Głównej ZWZ zadań natury ogólniejszej, 
wynikających z aktualnego zapotrzebowania brytyjskiego wywiadu 2

. 

Stosownie do rozkazu Sztabu Naczelnego, Wodza z 28 VII 1940 r. współ
praca na linii Warszawa-Londyn nabrała charakteru stałego, kiero\Y
nictwo ZWZ zobowiązano bowiem do nadsyłania ,cotygodniowych radio
wych meldunków wywiadowczych, które miały zawierać wszystkie zmia
ny w ,rozmieszczeniu sił okupanta na ziemiach polskich i inne ważne in
formacje z terenów okupowanych. 

Niezależnie od rozkazów płynących z Londynu doszło niebawem do 
znacznego rozszerzenia działalności informacyjno-wywiadowczej ze strony 
komórek ZWZ; ,czynnikiem stymulującym było tu wykorzystanie ziem 
polskich jako bazy wypadowej Wehrmachtu do agresji przeciwko Związ
kowi Radzieckiemu. W przewidywaniu nieuchronnego konfliktu zbroj
nego Komenda Główna ZWZ przystą.piła na przełomie 1940/1941 r. do 
studiowania możliwości zmontowania centralnie kierowanej sieci wywia
dowczej, zdolnej do śle.dzenia przygotowań militarnych czy koncentracji 
jednostek wojskowych. Zainteresowania Sztabu NW i brytyjskiego wy
wiadu zaczęły wówczas ·coraz bardziej wykraczać poza ziemie polskie, 
chcąc w pełni wykorzystać możliwości ZWZ na obszarze Rzeszy i innych 
krajów okupowanych, gdzie w sposób masowy zaczęto wysyłać Polaków 
na roboty przymusowe. 

Wymienione okoliczności doprowadziły po niezbędnych konsultacjach 
i uzgodnieniu własnych możliwości ZWZ z P?trzebami Sztabu NW do wy
dania decyzji o zorganizowaniu scentralizowanej sieci informacyjnej, któ
rej głównym zadaniem był wywiad w krajach sąsiadujących z Polską. 
Specjalny rozkaz Sztabu NW z 13 VII 1941 r. zawierał bliższe wytyczne· 
�a pracy nowej sieci. Przewidywały one: 1. wywiad zagadnień wojsko-

1 Autor pragnie w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowanie pp. Leonardzie 

Jeleńskiej z Suwałk, Annie Rachel z Kępna, dyrelttorowi Eugeniuszowi Kalarusowi 

z Gliwic, Stanisławowi Gajdzicy i Karolowi Tomaszewskiemu z Czechowic-Dziedzic, 

bez których pomocy dzieje wrocławskiej grupy „Straganu" byłyby niemożliwe do 

przedstawienia. 

2 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. III - Armia Krajowa, 

Londyn 1950, s. 297. 
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wych, powietrznych i gospodarczy<:h na ziemia<:h polskich oraz na tyłach 

f.rontu wschodniego; 2. wywiad zagadnień gospodarczych w Rzeszy w naj
szerszym zakresie łącznie .ze skutkami alianckich bombardowań strategicz
nych; 3. rozpoznanie portów na Morzu Bałty<:kim i Północnym ze szcze
gólnym uwzględnieniem spraw marynarki wojennej oraz 4. badanie na
strojów armii hitlerowskiej i społeczeństw.a niemieckiego 3• 

Struktura organizacyjna sieci <:entralnej, dla której przyjęto krypto
nim „Stragan1>, przedstawiała się następująco: Centralą przy Komendzie 
Głównej ZWZ, od lutego 1942 ,r. AK, kierował szef sieci, mający do dys

pozycji sekretariat i komórkę łączności; podlegał mu zastępca, pełniący 
zarazem funkcje kierownika poszczególnych kierowniczych komórek wy

wiadu. Ponadto powołano do życia centralę ewidencyjną, złożoną z biura 
studiów zagadnień wojskowych, sił powietrznych i marynarki oraz biura 
studiów zagadnień gospodaI1czych, dalej wydział techniczno-dokumenta
cyjny oraz wydział finansowy z komórką opieki nad aresztowanymi i :ro
dzinami poległych. Najbardziej interesuje nas jednak terytorialna organi
zacja „Straganu", prowadzona przez wspomniane kierownicze komórki 
wywiadu. Otóż sieć wywiadu ofensywnego ZWZ-AK dzieliła się na czte
ry sekcje: 

1. Centrala - wywiad na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, 2.
Zachód - wywiad na obszarze Rzeszy. i zachodnich krajów okupowanych, 
3. W schód - wywiad na froncie wschodnim, 4. Ekipa lotna do zadań

specjalnych 4. 

Pierwsze trzy sekcje, których sztaby mieściły się w Warszawie, roz
padały si<, z kolei na referaty czy podsekcje. Dla przykładu Sekcja Za

chód dysponowała m. in. xeferatem „Rzesza" i „Południe". (dla obszaru 
Austrii i Protektoratu Czesko-Morawskiego); siedziby. ich sztabów nie 
znajdowały się już w Warszawie, lecz w przypadku referatu „Rzesza" 
(kryptonim „ZR") s w Krakowie, a dla referatu „Południe" (kryptonim 
,,PZ") 6 w Wiedniu. Referatom wr,eszcie podlegały lokalne grupy wywia
dowcze, skupiające zaprzysiężony<:h żołnierzy ZWZ-AK. W obrębie re
feratu „Rzesza" istniały takie grupy w górnośląskim okręgu przemysło-

3 Tamże, s. 298-299 . 

.i W dokumentach hitlerowskich władz sądowych zadania owej sekcji specjalnej 

określano jako „Ausspahung des Verkehrswesens". Wydaje. się jednak, że zakres 

zadań był o wiele większy. 
5 Oznaczenie „ZR" należy tłumaczyć prawdopodobnie jako „Zachód-Rzesza".

Zaprzysiężeni członkowie referatu „Rzesza" otrzymywali kryptonimy literowo-cyfro

we; przykładowo szef krakowskiego referatu Emanuel Prower (ps. ,,Pawelec") otrzy

mał kryptonim „ZR 40". 

s Skrót „PZ" powstał najprawdopodobniej od „Południe-Zachód''. 
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wym (sieć oznaczona kryptonimem „S'') 7, w Berlinie 8, Gdańsku, Ham
burgu, a także i we Wrocławiu. Wszystkie one zasługują na oddzielne 
opracowanie choćby dla upamiętnienia ofiarnego trudu wielu osób, które 
złożyły ofiarę życia na tzw. cichym froncie walki z okupantem. Odnotuj
my jeszcze, że pracą Sekcji Zachód kierował do początków 1942 r. kpt. 
Jerzy Lewestan 9, którego następcą został dotychczasowy szef referatu 
,,Południe" Karol Trojanowski. Kierownictwo .referatu „Rzesza" spoczy
wało aż do końca listopada 1942 r. w rękach ppor. irez. Emanuela Pro
wera 10; nowym szefem referatu „Południe" mianowany został mgr Jan 
Mrózek 11• 

Hitlerowska policja i służba bezpieczeństwa oraz kontrwywiad woj
skowy podejmowały wiele wysiłków w celu ,rozbicia komórek „Straganu". 
Odnoszone sukcesy były jednak przypadkowe i sporadyczne 12• Sytuacja 
zmieniła się radykalnie na niekorzyść strony polskiej, kiedy w kwietniu 
1942 r. aresztowano szefa sekcji do zadań specjalnych Ludwika Kalkstei
na, który niebawem przeszedł na usługi gestapo 13. Przy warszawskim 
dowódcy policji bezpieczeństwa utworzona została wówczas specjalna 
komisja śledcza Głównego U.rzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Sonderkom
mando IV E 5 des RSHA) na czele z SS-Obersturmftihrerem komisarzem 
k.ryminalnym Karlem Hellerem. W wyniku dwuletniej działalności owego
30-osobowego zespołu 14 zdołano zadać polskiemu wywiadowi dotkliwe

1 Sieć górnośląska obejmowała ponad 50 członków, którzy pracowali na terenie 

Dąbrowy Górniczej, Kędzierzyna, Opola, Zaolzia itd. Pl-ZY jej budowie wielkie zasłu

gi oddal Stanisław Nowak (,,S 5"). 

s Nieco informacji o niej podaje J. B o  e n  i g k, Wyroki, Warszawa 1970, s. 50 
i n. 

9 Według danych Biura Informacji i Poszukiwań PCK zginął on 3 VIII 1944 r.

w obozie koncentracyjnym Mauthausen. 
10 Ur. 16 X 1911 r. w Zaleszczykach, zgilotynowany 24 I 1944 r. w więzieniu

w Brandenburgu. 

u Ur. 25 IX 11913 r. w Wędryni na Zaolziu, rozstrzelany 15 IV 1?45 r. w miejsco

wości Stein nad Dunajem. 
12 Wprawdzie sądy hitlerowskie skazały w latach 1939-1940 aż lt351 osób pod

zarzutem współpracy z polskim wywiadem, co stanowiło aż 34,60/o wszystkich skaza

nych, lecz były to w większości osoby oskarżone za działalność przypadającą na ilata 

poprzedzające wybuch II wojny światowej; ich ściganie umożliwiało w dużym stop

niu przejęcie przez władze hitlerowskie archiwum Oddziału II Sztabu Głównego WP . 

. Por. W. K o  z a c  z u k, Udział Polaków w wywiadzie antyhitlerowskim (Za Wolność 

i Lud, nr 51/1971, s. 8); L. L e  w a n d o  w i c z, Polskie archiwalia wojskowe w cza

sie okupacji 1939-1945 (Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2/1972, s. 481). 
13 Sprawy te omawia bliżej M. K a r c z e w s k i, Czy można zapomnieć?, War-

szawa 1969, który sam był także członkiem sekcji specjalnej. 

u Informacje uzyskane od mgra Stanisława Biernackiego, pracownika Głównej 

Komisji Badania Zbrodni Hitlei-owskich w Polsce. 
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straty, rozbito wiele komórek „Straganu", tak iż zaszła potrzeba daleko 
idącej ,reorganizacji i mozolnego odtwarzania centralnej sieci wywiadow
-czej. Ofiarą tragicznej w skutkach wsypy warszawskiej padła także 
placówka „Straganu" we Wrocławiu. 

Początki polskiego wywiadu antyhitlerowskiego we Wrocławiu ,się
gają 1933 r., kiedy to dla zadań głębokiego rozpoznania obszaru niemiec
kiego wprowadzono eksponenta Oddziału II do miejscowego konsulatu 
RJP. Utworzenie wrocławskiej placówki obserwacyjno-informacyjnej ,re
feratu „Zachód" miało początkowo tylko formalny charakter; podjęcie 
właściwej pracy przewidziane było dopiero na wypadek wojny 1s. W obli
czu intensywnego rozwoju niemieckiego potencjału militarnego zaszła 
rychło potrzeba rewizji dotychczasowej koncepcji . zadań wywiadu na 
obszarze Rzeszy. W myśl wytycznych z 1936 r. placówka we Wrocławiu 
miała odtąd obok zadań ogólnych skoncentrować swe wysiłki na badaniu 
niemieckiej gospodarki wojennej i zbierać informacje o wydajności pracy 
w zakładach prywatnych produkujących na potrz.eby armii, o zamówie
niach woj,skowy,ch, :bródlach energetycznych, stacjach rozdzielczych 
i prz.etwórczych, obronie przeciwlotniczej większych obiekitów przemy
słowych itd. 1s Owa aktywizacja działalności wywiadowczej odbywała się_ 
jednak wciąż w ramach pracy pokojowej; przestawienie jej na zadania 
właściwe okresom szczególnego napięcia czy wręcz zagrożenia wojennego 
nastąpiło dopiero wiosną 1939 r., zatem już po zajęciu przez Wehrmacht 
Czechosłowacji i terytorialnych roszczeniach Hitlera pod adresem P(?lski. 
Intensyfikacja pracy wywiadowczej zbiegła się tym razem z tworzeniem 
nowej sieci wywiadu wojennego i dywersji wojennej. Placówka wrocław
ska otrzymała wtedy dodatkowe środki finansowe dla pośpiesznej doraźnej 
[>Ozbudowy sieci agenturalnej, do której wolno było obecnie także anga
żować członków mniejszości polskiej w Niemczech 11. Niebawem zanoto
wano pierwsze sukcesy; oto w Żaganiu zdołano pozyskać do współpracy 
dyspozytora kolejowego, którego informacjom zawdzięczano rozpoznanie 
wielu niemiecbch jednostek wojsk.owy-eh na ·śląsku 1s. 

Pod koniec kwietnia 1939 r. przybył do Wrocławia attache wojsk.owy 
ambasady polskiej w Berlinie ppłk Szymański. Po rozmowach z zaufaną . 
grupą miejscowej- Polonii, girupą Polaków w Legnicy i przedstawi-cielami 
c:z;eskiego wywiadu oddanymi do dyspozycji Oddziału II doszło do utwo-

15 W. Ko z a c  z u k, Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy 

Niemieckiej 1922-1939, Warszawa 1967, s. 243-244, 253. 
16 Tamże, s. 256.
17 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP aż do ostatnich tygodni przed wybu

chem II wojny światowej było przeciwne wciąganiu członków mniejszości polskiej 

w Niemczech do pracy w polskim wywiadzie. 
1s K o z a c z u k,. op. cit., s. 282.

.. 
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rzenia tzw. zimnej agentury we Wrocławiu. Rozpoczęcie pracy miało na
stąpić na wy,raźny sygnał centrali z ,chwilą wybuchu działań wojennych. 
Błyskawiczny rozwój wydarzeń w pierwszych dniach września 1939 .r. 
stanął na przeszkodzie uruchomieniu siatki. Kontakt zdołano nawiązać 
dopiero dnia 5 września, kiedy to przybył do Wrocławia oficer wydelego
wany przez szefa Oddziału II płka Smoleńskiego. Dalszy przebieg kam
panii wrześniowej przesądził jednak o ponownym zamrożeniu siatki, 
w konkretnej bowiem sytuacji wojennej nie widziano glębsrego sensu jej 
działalności 19. Skład owej g.rupy i jej późniejsze losy pozostają nieznane. 
Likwidacja zorganizowanych form życia polskiego w Niemczech w� 
wrześniu 1939 r. i masowe aresztowania działaczy Związku Polaltów 
w Niemczech pozbawiły antyhitlerowską konspirację niezbędnego oparcia 
w Rzeszy. W tej sytuacji zachodziła potrzeba montowania centralnej sie
ci wywiadowczej Komendy Głównej ZWZ całkowicie od podstaw; głów
nym oparciem stać się miały skupiska robotników polskich deportowa
nych na roboty przymusowe do Rzeszy. 

W maju bądź czerwcu 1940 ,r. przywieziono do Wrocławia około 
300-osobowy transport Polaków z obszaru rejencji katowickiej. Cały
transport przekazany został do dyspozycji Fahrzeug- und Motorenwerke
G.m.b.H. (FAMO-Werke), mieszczących się przy ówczesnej Grundstrasse
12 i zakwaterowano na terenie zakładów 20. Wśród przywiezionych na
roboty przymuswe znalazła_ się grupa Polaków z Czechowic-Dzied.zi<:
w pow. Bielsko-Biała; byli to Karol Majdak, Antoni Kalarus, Stanisław
Gajdzica, Tadeusz Kraj,ewski, Tadeusz Marszałek, Bronisław Jurczyk,
Bolesław Błachura, Karol Tomaszewski i inni. Grupa ta wyróżniała się
wśród robotników polskich w zakładach· FAMO patriotyczną postawą
i poziomem intelektualnym; wielu z nich łączyła przyjaźń wyniesiona
z ławy szkolnej czy gimnazjum. Po zapoznaniu się z nowymi wa.runkami
pracy i rozejrzeniu się po mieście zaczęto nawiązywać kontakty z innymi
grupami Polaków przebywający{!h na robotach we Wrocławiu. Okazję ku
temu dawały niedzielne wycieczki nad Odrę w rejonie Popowic, a zwła
�cza nabożeństwa dla Polaków odprawiane w kościółku przy ul. Le
gnickiej.

Niebawem doszło też do nawiązania kontaktu z grupą polskich 
inżynierów, skierowanych do FAMO z podwarszawskich zakładów me
chanicznych URSUS i zatrudnionych tu w biurze konstruk,cyjnym. Grupa 
ta cieszyła się we W.roclawiu znacznymi przywilejami; była zwolniona 

19 J. Bart o s  z, Ludzie ze znakiem P, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969,

s. 142.
20 Relacje Stanisława Gajdzicy i Karola Tomaszewskiego z Czechowic-Dziedzic;

zbiory własne. 



1. Grupa polskich robotników przymusowych we Wrocławiu przed kościołem przy ul.

Legnickiej (1940 r.) 
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2-5. Zdzisław Maszewski, Zofia Maszewska, Jadwiga Lenkiewicz, Antoni Kalarus 
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Zuchthaus Brandenburg (Havel)-Gorden 
I. In den er.ten , Monaten dilrr.:n die Ciefannnen lrr. • I n.• n BńeC. tlann alt. & WKhen •In.en 

Brief an M.he Anł(9harln acb.-.lbtn und von Jhnen empfannn. Nur Tint.en• odtr JfaMhlnen
aehrlft 1uliiuhc. Umfanw h6<:h1ten• 4 nw6bnHche Sełten. Schlecbt INN.'"* Br'4tf• wel"CMfl 
nlcht RUJKehi.ndJ5n,. Kelne Markeo oder Geld In dl• Rńeffl plnl•�:,. 1-.elne ,\nNr�t11karwn, 
P,ckchen oder Paket.e Nndtn. 
Jn den erat.en I Monaten der StrafrerbilBunR' dOrfen die Cefannnen ketne-n BMud,. da,nn alle 
4 liona.te S.uch An1...-.h3rhrer empfannn. Die Oenehmlfłung mu8 ,·orher 1cbrlftll�h tln• 
reholl w•rd•n. 

I. AnfraJN:'ft &n dle Verwahung .. --.nten nur bnntwortet, .,enn 1,rtfum-.chlał{ beUJ..-t. 

4, Die Zuaran.KSnu:mmer (MIi C..fa.n,renc.n b:t � aur den Um�hlu zu .c:hrtłben. 

L�-�-- _ _,_-....c......_ ----- --------

6. Ostatni oficjalny list inż. Maszewskiego do siostry

.i 

� ... 
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7. List pożegnalny Karola Majdaka



Bod .Abschrirt: 

} L 424.44 
9 ( 3) J 67.4Jg 

I 1!1 :ł a ci .., n .l „ s D u u t s o h e a V .J l k e a 

In der Stra1'ssct,.e g.,�ęn 
den Sohoi&d .Anton i< o l s r u e, g,;boren am 7, Januar 1908 in 
Tsohaohor.itz, Kreis Bielitz, zuletzt in Braale.11 wobnht.tt .. �weellD, 
zur Zeit ił) dieser Saohe in geriohtlioher t'lntersuohungshatt, 

wą�n Laadeaverrats 
hat der Vol kllgeriohtaho r, 3. Senat, au! O rund der Hauptvtrhancilung 
vom '7), .August 1944, an ..-eloh er te il-genol!lll8D haben 

als Richter: 
Volksgeriohtsrat Dr. Greulioh, Voraitzer, 
Lc.ndgeriohtlldirek�r Storbeok, 
Ortsćruppenleiter rii.Jlter, 
Be=irk sstodtret Vehlberg, 
Absohnit�ldite r �erneoke, 

a1e Vertreter des Oberr eiaheanwalta: 
Ehter 5tac.tsl.ln-cl.t l:łeugel, 

f'Ur Reoht erkannt; 
Der J.n,;eklo�e ;.ntoo &.h,rue h at im Sot:l:18r 1942 dl.U'Oh O'nt.er

etutzung eiller hoohverr!iteri sohen polni sohen Or:;ani.sotion den Peind 
des ·Reicha beg.!nntigt. 

Er -:ird d1..her 
Zin ':' O d 8 

und :!Ur!! couernden :Shrverhu1t verurteilt, 

Dió Riohtigkeit der voreteh enden J.beehr11't 
.�ird begleubigt und die V ollat:reokbarkeit des 
Urteils besoheinit,;t. 

Berlin, den 30 • .l.uguet 1944 
gez,K.e.eetner, Regietung11ll11pektor 

c.ls Urkun!'.isbe
�

e

�

r GesoM1'tastelle 

Justizobers tl!.r 
ols Ur kun ds beomta r de ohli:ftsatelle 

8. Wyroi( Trybunału Narodowego 1r sprawie Antoniego I�alarusa



9-10. Stanisław Gajdzica, Karol Majdak

11. Polacy nad Odrą we Wrocławiu w lipcu 1941 r.

Stoją od prawej: Z. Maszewski, K. Majdak. K. Tomaszewski, T. Krajewski, inż. Ka

pała, technik - nazwisko nie znane, A. Kalarus 



Wrocławska grupa wywiadu AK 89 

od obowiązku noszenia dyskryminacyjnego znaku „P" i zakwaterowana 

w „Baudach's Ho,tel'' przy ówczesnej Frankfurterstrasse 117 /119. Znaleźli 

się w niej m. in. inżynierowie Zdzisław Maszewski, Zdzisław Ruciński 

i Stanisław Karpała; dalszych nazwisk nie udało się ustalić. Przeniesienie 

wymienionych do Wrocławia łączyło się z podporządkowaniem zakładów 

URSUS tutejszym FAMO-W erke z uwagi na zbliżony profil produkcyjny. 

FAMO-Werke należały podówczas we Wrocławiu obok Linke-Hofmann 

Werke do najważniejszych ośrodków przemysłu zbrojeniowego. Tu odby

wała się produkcja silników do łodzi podwodnych oraz części do różnych 

pojazdów mechanicznych, tu także wspólnie z miejscową filią Junkers

-Werke produkowano silniki samolotowe. W sumie był to zatem obiekt 

godny uwagi kierownictwa „Straganu". 

W niewyjaśnionych bliżej okolicznościach doszło pod koniec 1940 r. 

do pozyskania inż. Zdzisława Maszewskiego dla celów·wywiadu ofensyw

nego ZWZ. Nastąpiło to najprawdopodobniej podczas pobytu Maszew

skiego u rodziny w Warszawie, gdzie skontaktowali się z nim funkcjo

nariusze Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego KG ZWZ występujący 

pod pseudonimami „Henryk" i „Inżynier" (prawdziwe nazwiska nie

znane). Postawione zadanie brzmiało: ,,Wyśledzenie produkcji Famo

-Werke we Wrocławiu, zbadanie nastrojów ludności i zebranie wszelkich 

informacji ważnych pod względem wojskowym'' 21. Dla wykonania po

wyższego zadania Maszewski miał dobrać sobie współpracowników, 

a zgromadzone materiały przekazywać specjalnemu kurierowi referatu 

,,Rzesza" (siatki „ZR") poprzez Katowice do K,rakowa. 

Kim był inżynier Zdzisław Maszewski? Wiadomo o nim, iż urodził 
się w dniu 8 IV 1914 r. w Suwałkach jako syn Stanisława i Kazimiery 

z domu Paszkowska. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego podjął 

w 1933 r. studia na Politechnice Warszawskiej, a po ich ukończeniu 

osiadł w Warszawie i rozpoczął pracę w zakładach URSUS. W 1939 .r. 

zawarł związek małżeński z Zofią Ziepult i zamies:i'Jkal u żony przy ul. 
Rakowieckiej. W Warszawie mieszkała wówczas także siostra Maszew

skiego, Jadwiga Lenkiewicz, która prowadziła sklep przy ul. Raszyńskiej; 

z ,czasem przeniosła się do Warszawy i druga siostra młodego inżyniera, 

Leokadia. Początek okupacji hitlerowskiej nie zapowiadał zrazu wię-

21 ,, ... die Produktion der Famo-Werke in Breslau auszuspahen, die Stimmung 
der Bevolkerung zu erkunden und sonstige kriegswichtige Nachrichten einzuziehen". 
Cytat zaczerpnięty z uzasadnienia wyroku Trybunału Narodowego Rzeszy w sprawie 
przeciwko Stanisławowi Gajdzicy z 8 Il 1944 r.; Archiwum Akt Nowych (AAN), 

Zespól mikrofilmów akt b. Reichsjustizministerium, sygn. 1326, mikrofilm nr 24866, 
kl. 6. Identycznie w akcie oskarżenia naczelnego prokuratora przy Trybunale Naro
dowym przeciwko Antoniemu Kalarusowi z 15 VII ,1944 r.; tamże, sygn. 11'34, mikro
film nr 24674, kl. 24. 
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.kszych zmian w życiu rodziny Maszewskich. Zdzisław nadal pracował 
w URSUS-ie, a siostra nadal prowadziła swój sklep. Względnie spokojny 
tryb życia został zakłócony przeniesie�iem 26-letniego wówczas inż. Ma
szewskiego do Wrocławia 22. 

We Wrocławiu tymczasem Maszewski ,rozglądał się za odpowiednimi 
·współpracownikami. Wydaje się, iż j�o pierwszych pozyskał do pracy
wywiadowczej kolegów z URSUS-a, inżynierów Zdzisława Rucińskiego
i Stanisława Karpalę. Następnie zwrócił uwagę na grupę czechowicko
-dziedzicką; zaprzyjaźnił się z nią, uczestniczył we wspólnych niedziel
nych wycieczkach czy spotkaniach towarzyskich. Niejedną okazję ku
temu stwarzało samo usytuowanie hotelu „Baudacha", gdyż w tej sa
mej posesji mieściło się kino „Metropol". i kawiarnia (,,Kaiser's-Kaffe
geschaft"). Po niezbędnym rozpoznaniu Maszewski przystąpił do indywi
dualnego werbowania dalszych członków do swej siatki. 36-letni Karol
Majdak, najstarszy spośród Slązaków przywiezionych do Wrocławia
z Dziedzic, jako pierwszy wyraził zgodę na pracę dla polskiego wywiadu.
Najprawdopodobniej został też niebawem zaprzysiężony i otrzymał kon
kretne zadania.

W maju 1941 r. Majdak skontaktował Maszewskiego ze swym kolegą
z Dziedzic, Stanisławem Gajdzicą. Ten ostatni, .urodzony 13 V 1919 r.
w Bystrzycy na Zaolziu w rodzinie urzędnika policji, był studentem AH
w Krakowie. Po odbyciu służby wojskowej w 4 pułku strzelców górskich
w Cieszynie podjął w 1939 r. w Krakowie pracę w walcowni. Po kampa
nii wrześniowej został bez pracy i przeniósł się do Dziedzic, skąd
w czerwcu 1940 r. został wywieziony na roboty do Wrocławia. Maszewski
starał się podczas pierwszego spotkania zbadać przeszłość Gajdzicy i jego
'Stosunki rodzinne; kiedy dowiedział się o jego przeszkoleniu wojskowym,
sprowadził rozmowę na temat wraków samolotów złożonych na terenie
zakładów FAMO. Nie przedstawiając się jeszcze jako pracownik polskie
go wywiadu, pytał Gajdzicę, czy nie udałoby się ustalić źródła uszkodzeń
w samolotach. Gajdzica obiecał zająć się sprawą, codziennie bowiem
w drodze do pracy przechodził w pobliżu samolotów przy ul. Strzegom
skiej. Za pomocą lornetki wypożyczonej od byłego członka KPD zatrud
nionego w FAMO i przy asekuracji jednego z kolegów przeprowadził
niezbędne obserwacje z mostu naprzeciw zakładów i łatwo stwierdził,
ie uszkodzenia pochodziły od broni maszynowej. Wyniki obserwacji
zostały przekazane Maszewskiemu, który wówczas przedstawił się jako
pracownik wywiadu ZWZ, wzywając jednocześnie Gajdzicę do współpra
cy. Oferta została przyjęta; wkrótce potem nastąpiło zaprzysiężenie w ho
telu „Baudach" i przydział nowych zadań. Przewidywały one rejestrację

22 Dane przekazane przez Leokadię Jeleńską. 
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wrocławskich mostów i ich charakterystykę techniczną, zabezpieczanie 
różnych próbek metali używanych przy produkcji w FAMO, ponowne 
dokładne zbadanie ,charakteru wspomniąnych wyżej uszkodzeń i typów 
uszkodz�mych samolotów oraz ustalenie źródeł zaopatrzenia FAMO w alu
minium i typów produkowanych śmigieł samolotowych 23. Zadań tych 
Gajdzica nie zdołał w pełni wykonać, ponieważ pod koniec 1941 r. na
darzyła mu się okazja przeniesienia się do Krakowa, z której za wiedzą 
Maszewskiego skorzystał. 

Jesienią 1941 r. Maszewski zwerbował do siatki kolejnego Ślązaka, 
Antoniego Kalarusa z Czechowic, znanego przedwojennego działacza 
Związków Zawodowych i członka Zarządu Głównego ZZ. Kalarus urodził 
się 7 I 1908 r. w Czechowicach. Po ukończeniu szkoły podstaw<!wej był 
najpierw robotnikiem rolnym, potem zdobył zawód kowala i rozpoczął 
pracę w walcowni w Dziedzicach, która z przerwą na odbycie służby 
wojskowej w pułku artylerii w Bielsku trwała do listopada 1939 r. Wtedy 
to za swą działalność związkową został aresztowany przez policję hitle
rowską .. W kwietniu 1940 r. został zwolniony z aresztu i wkrótce potem 
skierowany na ,roboty do Wrocławia. Kalarus nie otrzymał zrazu konkre
tnych zadań wywiadowczy-eh, miały one zostać sprecyzowane podczas 
wyja:oąu Maszewskiego na urlop do Warszawy. 

Podczas pobytu Maszewskiego w Warszawie w sierpniu 1942 r. jego 
przełożony „Henryk" skontaktował go z niejakim „Marianem", który 
polecił wyszukać we W.rocławiu Polaka dysponującego własnym mieszka
niem i który byłby gotów przyjmować przejeżdżających oficerów polskich 
i zaopatrywać ich w środki finansowe oddane mu do dyspozycji przez 
AK. Maszewski ."?aproponowal wtedy właśnie Kalarusa; propozycję zaak
ceptowano i wręczono dla Kalarusa 750 marek wraz z hasłem, przy któ
rego pomocy przyjezdni mieli się legitymować we Wrocławiu. Kalarus 
przyjął powierzone mu zadanie i w dwóch partiach odebrał pieniądze 
organizacyjne od Maszewskiego. W następnych miesiącach podobno je
dnak tylko raz zgłosił się we W.rocławiu peyłien nieznajomy, poszukujący 
kontaktu za pomocą ustalonego hasła; przybysz nie potrzebował jednak 
środków pieniężnych, z czego wnioskowano, że chodziło tylko o spraw
dzenie bezpieczeństwa lokalu kontaktowego czy też przerzutowego 24. 

Wydaje się, iż hitlerowskim władzom śledczym nie udało się ustalić pra
wdziwej roli Kalarusa w w,roclawskiej placówce „Straganu". W aktach 

23 Informacje udzielone autorowi przez Stanisława Gajdzicę, pokrywające się na 

ogól z treścią wyroku skazującego z 8 II 194'4 r. 

24 Informacje przekazane przez Eugeniusza Kalarusa oraz dane zawarte w akcie 

oskarżenia i wyroku skazującym Antoniego Kalarnsa; AAN, Reichsjustizministerium 

1134, mikrofilm nr 24674, kl. 24-25 i 39-41. 
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sądowych zachowała się m. in. wzmianka o raporcie wrocławskiego ge
stapo (referat III A 3) z 5 XI 1943 r., określającym Kalarusa jako kie
rownika akcji „N" we Wrocławiu; placówka gestapo w Płocku zdołała 
nawet zebrać konkretne materiały obciążające. Cala ta dokumentacja 
uległa jednak zniszczeniu podczas jednego z nalotów na Berlin i niemo
żliwością było jej odtworzenie 25• Rodzina Kalarusa przypomina sobie też, 
że poqczas jednego z urlopów w Czecho�icach zwierzył się ze swoich 
wyjazdów do nie znanej bliżej hrabiny, właścicielki podwrocławskiego 
majątku ziemskiego. Cel tych wyjazdów nie jest znany, nasuwać się mo
że jednak przypuszczenie o ewentualnych kontaktach czy próbach nawią
zania kontaktu z niemiecką antyhitlerowską grupą konspiracyjną 
,,Kreisauer Kreis" 2s.

Inż. Maszewski zabiegał rówmez o pozyskanie osób, którym powie
rzał tylko jednorazowo określone zadanie. Do kręgu tych osób, nie za
przysięganych dla ZWZ-AK, należał m. in. Karol Tomaszewski z Dziedzic, 
przywieziony do Wrocławia w wieku 18 lat (ur. 18 X 1921 r.). Maszew
ski znając jego zam.iłowania fotograficzne i wiedząc, że dysponuje -
mimo obowiązującego Polaków zakazu - apa,ratem fotograficznym, po
prosił o wykonanie kilku zdjęć zakładów FAMO, placu sąsiednich 
Junkers-Werke ze wspomnianymi już uszkodzonymi samolotami oraz 
zakładów Linke-Hofmann. Tomaszewski wykonał zamówione fotografie 
i przekazał je osobiście Maszewskiemu; dalszych zadań już nie otrzy

mał 27
• Krąg stałych i doraźnych współpracowników inż. Maszewskiego 

powiększali jeszcze Tadeusz Krajewski, Tadeusz Marszałek i Bolesław 
Błachura; wykonywane przez nich zadania nie są jednak bliżej znane. 
Wydaje się, że liczba członków wrocławskiej placówki „Straganu" nie 
ogranicza się tylko do przytoczonych już nazwisk; rozmia,ry późniejszych 
aresztowań zdają się potwierdzać ten domysł. 

W myśl pierwotnych ustaleń z „Henrykiem" i „Inżynierem" inż. Ma
szewski miał przekazywać zgromadzone materiały za pośrednictwem spe
cjalnego kuriera centralnej sieci wywiadowczej ZWZ. Pierwszy stwier
dzony przyjazd kuriera do Wrocławia miał m1eJsce na krótko przed 
Wielkanocą bądż Zielonymi Swiętami 1941 r. P,rzybyla tu wówczas 

2s Tamże, kl. 10-11, pismo naczelnej prokuratury przy Trybunale Narodowym 
do berlińskiego gestapo z 19 V 1944 r. 

26 Informacja przekazana przez Eugeniusza Kalarusa. Na temat grupy „Kreisauer 
Kreis" por. m. in.: K. J o n c a, Doktryna polityczna arystokratycznej „opozycji" an

tyhitlerowskiej na Sląsku (1940-1944). Spór wokół „Kreisauer Kreis" (Studia Śląskie, 
Seria nowa, t. XX, Opole 1971, s. 149 i n.); t e  n ż e, Prawo w koncepcjach śląskiej

,,opozycji'' antyhitlerowskiej „Kreisauer Kreis" Helmutha Jamesa von Moltke, (tam
że, t. XXI, Opole 1972, s. 135 i n.). 

27 Informacje przekazane autorowi przez Karola Tomaszewskiego. 
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kurierka sieci „ZR" Marta Rachel ps. ,,Rona" 28, przekazała Maszewskie

mu pisemne wytyczne do dalszej pracy i odebrała jednocześnie raport 
z informacjami o poczynionych dotąd obserwacjach. Raport został prze
wieziony do Katowic i złożony Zygmuntowi Witczakowi 29, u którego 
zbiegały się wszystkie nici systemu łączności służby kurierskiej grupy 
„ZR". W. Katowicach dokonywano segregacji napływających z Rzeszy 
materiałów i z kolei odsyłano do Krakowa, do szefa „ZR" Emanuela Pro
wera, który wreszcie osobiście lub też za pośrednictwem kurierów prze

kazywał je do Warszawy 30. Z podobną misją przybyła Rachel do Wro

cławia co najmniej jesz-cze raz w ciągu 1941 ·r. 

Dla 1942 r. brak wiadomości o przyjazdach kurierów do Wrocławia; 
wynikało to prawdopodobnie ze zmiany dotychczasowego trybu przeka

zywania informacji do centrali „Straganu". Maszewski wykorzystując 
swoje legalne wyjazdy urlopowe do Warszawy zabierał tedy i zebrany 
materiał wywiadowczy z Wrocławia. Wówczas to sklep przy ul. Raszyń

skiej prowadzony przez Jadwigę Lenkiewicz zaczął pełnić funkcję lokalu 
kontaktowego. Tutaj, podobnie zresztą jak i w mieszkaniu żony przy ul. 
Rakowieckiej, dochodziło do przekazywania informacji przełożonym 
z centrali, tu Maszewski otrzymywał wytyczne, tu wreszcie odbywał na
rady z „Henrykiem" i „Stanisławem" (nazwisko nieznane) 31. 

Działalność „Straganu" osiągnęła w 1942 r. największy rozkwit 
i wówczas właśnie doszło do tzw. afery Kalksteina. Gestapo nie przystą
piło jednak natychmiast do likwidacji poszczególnych placówek, lokali 
kontaktowych i aresztowania żołnierzy „cichego frontu". Specjalne ko
mando RSHA podjęło natomia:,t dokładną inwigilację rozpoznanych 
członków „Straganu", ścisłą obserwację systemu łączności i dróg przerzu
towych. Do akcji włączyły się również placówki gestapo tych miast lub 
okręgów, w których istniały sekcje wywiadu ZWZ-AK. Uderzenie nastą
piło dopiero po kilkumiesięcznym przygotowaniu. 

We Wrocławiu tymczasem Maszewski zdradzał już pod koniec 1941 r. 

oznaki niepokoju; już wtedy zdawał sobie sprawę z tego, że jest śledzo
ny. Wrocławskie gestapo niewątpliwie nadzorowało wówczas wszystkie 
skupiska Polaków na terenie miasta, w tym także niedzielne nabożeń-

2s Ur. 26 V 1904 r. w Kępnie, zatrudniona jako księgowa w Katowicach w fir

mie Binder; dnia h X 1943 r. skazana na śmierć przez Trybunał Ludowy i 2 XI 

Hl43 r. stracona. 

29 Ur. 21 III 1899 r. we Wrześni, pracownik firmy Binder w Katowicach; dnia 

24 I 1944 r. stracony po skazaniu przez Trybunał Narodowy. 

ao Por. akt oskarżenia naczelnego prokuratora przy Trybunale Narodowym prze

ciwko Marcie Rachel z 11 VI 1943 r.; AAN, Reichsjustizministerium 1742, mikrofilm 

nr 25282, kl. 5 i 7. 
s1 Informacje Leokadii Jeleńskiej. 
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stwa dla robotników polskich w kościół.ku przy ul. Legnickiej i ruch 
w hotelu „Baudacha". Praca gestapowskich agentów naprowadziła wio
sną 1942 r. na ślad działającej we Wrocławiu organizacji ZWZ-AK, zało
żonej z inicjatywy Mieczysława Reszla, żołnierza ZWZ od sierpnia 
1941 r. 32 Praca owej organizacji konspiracyjnej przybrała rychło tak 
szerokie rozmiary, że wrocławskie gestapo przystąpiło w dniu 5 VI 
1942 r. do aresztowań 33. Ich ofiarą padł m. in. inż. Zdzisław Ruciński, 
a być może i dalsi członkowie lub współpracownicy grupy Maszewskiego. 
Gestapowskie śledztwo ujawniło wiele faktów świadczących o ·rozległej 
pracy wywiadowczej organizacji zainicjowanej przez wspomnianego wy
żej Mieczysława Reszla, które mogły przyczynić się do rozbicia siatki 
inż. Maszewsikiego. Zachowany raport RSHA, oparty na szczegółowym 
sprawozdaniu wrocławskiego gestapo, informuje, co następuje: 

„W sierpniu 1941 r. został zwerbowany do polskiej tajnej organizacji 
,,ZWZ" Mieczysław R e s  z e  1, ur. 8. 10. 07 w Rauxel/Westf. Powierzo
no mu wówczas zadanie rozpoznania transportów wojskowy-eh, przemysłu 
zbrojeniowego na Dolnym i Górnym Śląsku oraz nastrojów ludności 
i sytuacji aprowizacyjnej na Dolnym i Górnym Śląsku. R e s  z e 1, który 
przyjął zadanie, zwerbował z kolei swego wuja i polecił mu założyć we 
Wrocławiu grupę ruchu oporu organizacji wojskowej „ZWZ". Wykonując 
powyższe zadanie ów Polak zwerbował wielu agentów, którzy dostarczali 
mu in.formacji o zakładach zbrojeniowych, lotniskach itd. Ponadto został 
jeszcze założony tzw. oddział socjalny, który gromadził żywność, odzież 
i inne reglamentowane wskutek wojny towary i przekazywał je Polakom 
w Generalnym Gubernatorstwie. Ponadto organizowano zbiórki pieniężne 
na cele polskiego ruchu oporu. Uczestniczyli przede wszystkim byli pol
scy oficerowie, urzędnicy, studenci i inni członkowie warstwy inteligencji. 

Kierownik grupy ruchu oporu „ZWZ" we Wrocławiu utrzymywał. 
ścisły kontakt z rodzinami dawnych aktywistów byłej polskiej mniejszo
sc1 we Wrocławiu (Zw.iązku Polaków w Niemczech). Zorganizował: 

• w związku z tym grupy, w których słuchano wspólnie zagraniczne audycje
radiowe. Stapoleitstelle Breslau aresztowała dotychczas 53 osoby w oma
wianej sprawie. Podczas rewizji w mieszkaniach znaleziono liczne mel
dunki o zakładach zbrojeniowych, sieci komunikacyjnej itd. oraz wiele
map i planów sytuacyjnych z obszaru Górnego i Dolnego Śląska. I cho
ciaż grupa ruchu oporu znajdowała się dopiero w stadium rozbudowy,

32 Po zakończeniu śledztwa Mieczysław Reszel został 16 XII 1942 r. przeniesiony

do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, gdzie zginął już 13 I 1943 r. 

3S Z datą 5 VI 1942 r. łączono dotychczas wyłącznie akcję policyjną przeciwke> 

członkom tzw. grupy „Olimp"; por. A. K o n i e c 7- n y, Wrocławski „Olimp" (Odra, 

nr 9/1963, s. 19-23). Ostatnio wiele uwagi poświęcił owej grupie J. W y d e r k o  w

s k i m. in. w swej książce pt. Po wrześniu był lipiec, Warszawa 1971. 
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udało się jej już zgromadzić wiele materiału i przekazać go swym zlece

niodawcom" 34. 

Dalsze badania wyjaśnią być może ewentualne powiązania organizacji. 

Mieczysława Reszla z grupą Maszewskiego. Już obecnie można jednak 

przyjąć, ,jż śledztwo w sprawie organizacji ZWZ przyczyniło się w jakimś 
stopniu do rozpracowania placówki „Straganu" przez wrocławskie ge
stapo. Tymczasem nastąpiły dalsze fatalne wydarzenia. 21 XI 1942 r .. 

w Hamburgu, w punkcie kontaktowym tamtejszej placówki „Straganu", 

zostali aresztowani Emanuel Prower wraz z Zygmuntem Witczakiem. 

Przy zatrzymanych znaleziono obciążające materiały przygotowane dla 

tamtejszej tajnej radiostacji oraz pieniądze organizacyjne 35. Po kilku 

dniach nastąpiły aresztowania członków placówki w Berlinie, zaś w Ka

towicach 1 XII 1942 r. zatrzymana została Marta Rachel. Konfrontacja 
uzyskanych zeznań z posiadanymi już informacjami pozwoliły gestapo 

przygotować ostateczne uderzenie na grupę wrocławską. 

Prawdopodobnie w styczniu 1943 r., w nieznanych niestety okolicz

nościach, aresztowany został inż. Maszewski. N a wieść o tym jego żona 

opuściła mieszkanie i pod przybranym nazwiskiem ukrywała się w War
szawie. Wkrótce jednak znalazła się w rękach policji, zostda osadzona 

na Paw.iaku, gdzie zginęła w czasie trwania powstania w getcie 36. Zofia 
Maszewska-Ziepult stała się w ten sposób pierwszą ofiarą związaną 

z dziejami wrocławskiego „Straganu"; wiadomość o śmierci żony nie do
tarła już do inż. Maszewskiego. W dniach 27-30 I 1943 r. gestapo are

sztowało we Wrocławiu 'Karola Majdaka, Tadeusza Krajewskiego, Tadeu
sza Marszałka, dalej Juliana Feliksiaka, Jana i Józefa Sromków pochodzą

cych z pow. Bielsko-Biała, także zatrudnionych w FAMO, ponadto Józefa 
Spiewaka i Józefa Szczotkę z Dziedzic, który wówczas odbywał służbę 
wojskową w Wehrmachcie i utrzymywał kontakt z niektórymi członkami 
,,Straganu". 27. stycznia zatrzymany został także Karol Tomaszewski, 

przebywają-cy wówczas w zakładach Junkersa przeniesionych w grudniu 
1942 ,r. do miejscowości Kraliki pod Międzylesiem w Sudetach. Ogółem 
areszto:wanych zostało 19 osób, które osadzono we wrocławskim więzie
niu policyjnym. Z rąk gestapowskich zdołał wymknąć się Bolesław Bla
chura; w grudniu 1942 r. pojechał na urlop do rodziny w Kobiernicach 
pod Bielskiem i nie powrócił już do W�ocławia. Ukrywał się do końca 
wojny 37• W dniach wrocławskich aresztowań na urlopie u ·rodziny prze-

34 Reichssicherheitshauptamt Amt IV - Meldung wichtiger staatspolizeilicher· 

. Ereignisse, nr 7 z 26 I 1943 r. 

35 Informacje udzielone przez Annę Czermak z Ormingeringen (Szwecja), byłą, 

żonę Emanuela Prowera. 
3s Informacja Leokadii Jeleńskiej. 

37 Informacje Karola Tomaszewskiego i Stanisława Gajdzicy.
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bywał także Antoni Kalarus. Tu dotarły doń wieści o akcji gestapo. Ra
dzono mu ucieczkę do Generalnego Gubernatorstwa, dysponował przecież 
dowodem osobistym na nazwisko Antoni Sianek z pieczątką urzędu 
gminnego w Mścibowie, pow. Wołkowysk, dostarczonym mu przez kon
spirację. Nie posłuchał jednak tych rad, zawierzył solidarności towarzy
szy walki i złożonym przysięgom dochowania tajemnicy; uznał, że jego 
ucieczka obciążyłaby kolegów, byłaby wobec nich zdradą, a na niego 
samego rzuciłaby podejrzenia. Wrócił zatem do Wrocławia i tu został 
aresztowany 10 II 1943 r. 38 Na razie na wolności pozostawał jedynie Sta
nisław Gajdzica. Gestapo dotarło również do warszawskich lokali kontak
towych Jnż. Maszewskiego. Tlł zostały aresztowane obie jego siostry, 
Leokadia i Jadwiga Lenkiewicz, które po krótkim pobycie na Pawiaku 
przetransportowano do więzienia we Wrocławju 39. 

WFJ wrocławskim Polizeiprasidium wszystkich aresztowanych umie
szc:tono w odrębnych ,celach i przystąpiono do śledztwa. P,rowadzili je 
funkcjonariusze referatu III A 3 oraz IV N, specjalizujący się w kontrwy
wiadzie oraz budowie siatek inwjgilacyjnych. Jednym z nich był asystent 
kryminalny Erich Gesler 40. Podczas długich przesłuchań wciąż padały 
pytania o kontakty z Maszewskim i Kalarusem, częstotliwości spotkań 
z nimJ, ,charakterze otrzymanych zadań wywiadowczych, czy pobytach 
w hotelu „Baudach.a". Próby zaprzeczania na niewiele się 2idały, gdyż 
gestapo dysponowało obszernym materiałem obciążającym. Aresztowani 
orientowali się na ogól w aktualnym stanie śledztwa; informacje na ten 
temat wymieniali sobie podczas spotkań na korytarzach więziennych, 
w łaźni, a wieczorami próbowano i rozmów przez okno. Właśnie na ta
kiej rozmowie został przyłapany Karol Tomaszewski; ukarano go za to 
24-dniowym karcerem. Dodajmy, że podczas śledztwa we Wrocławiu za
trzymanym nie zezwolono na prowadzenie korespondencji z rodzinami.

Po zamknięciu dochodzeń wrocławskie gestapo od.dało najbardziej ob
ciążonych do dyspozycji Sądu Wojennego Rzeszy. Sąd ten zrezygnował 
jednak z przejęcia i rozpatrzenia sprawy we własnym zakresie. W lipcu 
lub sierpniu 1943 r. ,,sprawa Maszewskiego i innych" została przekazana 
prokuraturze przy Trybunale Narodowym (Volksgerichtshof). Komplet 
akt śledztwa został przedtem jeszcze udostępniony grupie operacyjnej 

38 Informacja Eugeniusza Kalarusa, por. też akt oskarżenia Antoniego Kalarusa. 

39 Informacje Leokadii Jeleńskiej; szczegóły aresztowania zawarte są także w za_ 

chowanych listach więziennych Jadwigi Lenkiewicz do siostry. 

40 Bliższe szczegóły na temat struktury organizacyjnej, obsady personalnej i roz

miarów aresztowań Staatspolizeileitstelle Breslau zawiera praca A. K o  n i e  c z  n e

go, Organizacja i działalność wrocławskiego gestapo w latach 1933-1945 (Biuletyn 

Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, t. XXIII, Warszawa 

1971, s. 7-117). 
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referatu IV E 5 RSHA. W związku ze wspomnianymi czynnościami pro
cesowymi nastąpil:o przeniesienie wrocławskkh konspiratorów do berliń
skiego więzienia przy Alexanderplatz. Tu rozpoczęła się nowa seria 
przesłuchań i konfrontacji przed sędzią śledczym, zmierzająca do sformu
łowania zarzutów w oficjalnych nakazach aresztowania. Nakazy te wrę
czono 6 VIII 1943 r.; nie otrzymała go jedynie Leokadia Maszewska, 
która wprawdzie nie należała do konspkacji, ale doskonale orientowała 
się w charakterze działalności swego brata i była świadkiem warszaw
skkh spotkań i na:rad; wypuszczono ją na wolność. 

W prokur.aturze Trybunału Narodowego czyniono ostatnie przygoto
wania do serii .procesów wrodawsk.iej grupy „Straganu". Terminy ich 
trzeba było odłożyć niemal w ostatniej chwili, gdyż do Berlina dotarła 
wiadomość o aresztowaniu Stanisława Gajdzicy, poszukiwanego dotych- · 
czas bezskutecznie listami gończymi przez wrocławskie gestapo. Areszto
wania dokonano przypadkowo w Krakowie 16 III 1943 r. Podczas prze
słuchania na Montelupich gestapo zidentyfikowało Gajdzicę 'i wkrótce też 
odesłano ,go do Wrocławia. Tu poddano go krótltiemu śledztwu i po około 
dwóch tygodniach skierowano w transporcie do Berlina. Droga na Ale
xanderplatz wiodła poprzez więzienie w Głogowie, gdzie konwojowani 
m�eh przenocować. Na ulicach Głogowa Gajdzica podjął próbę ucieczki, 
która niestety się nie powiodła; pociągnęła natomiast za sobą okirutne 
skatowanie i zakucie w kajdany. W wagonie więziennym Gajdzica zdo
łał za cenę zegarka, który cudem przemycił przez więzienia w Krakowie 
i Wrocławiu, .nakłonić strażnika do usunięcia z akt notatki o próbie · 
ucieczki. Okoliczność ta wywarła niewątpliwie wpływ na dalsze postępo
wanie policyjno-sądowe. Nie ulega bowiem wątpliwości, że tzw. Flucht
vermerk zaciążyłby poważnie na późniejszym tra•ktowaniu przez gestapo. 

Wkrótce po przybyciu na Alexanderplatz doszło do ni€spodziewanego 
spotkania Gajdzi<:y z inż. Maszewsk,im w łaźni berlińskiego więzienia. 
Maszewski opowiedział mu wtedy o aktualnym stanie śledztwa, o tych 
wszystkich jego elementach, którym nie sposób było zaprzeczyć, ponie
waż jeden z grona inżynierów z URSUS-a okazał się agentem gestapo. 
Padło nazwisko owego zdrajcy. Maszewski pow.iedział tci, że wobec wy
jazdu Gajdzicy do Krakowa jesienią 1941 r. i nie objęcia go falą pierw
szych aresztowań zdecydowano o przerzuceniu nań niektórych zarzutów 
dla odciążenia pozostałych konspiratorów. W obecnej sytuacji łnż. Ma
szewski postanowił odwołać swe pierwotne zeznania; wprowadziło to 
pewne zamieszanie do uporządkowanego już materiału śledczego, ale 
zarazem znacznie pogorszyło sytuację szefa wrocławskiej placówki „Stra
ganu". Ten jednak wówczas pogodził się już ze swym losem. Zgromadzo
ny materiał obciążający był tak obszerny, że wynik bliskiego postępowa
nia sądowego nie pozostawiał dlań żadnych złudzeń i dlatego zamierzał 

7 - Sobótka l/73 
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wziąć cały ciężar odpowiedzialności na siebie z myślą o ratowaniu towa

rrzyszy walki. Taka postawa Maszewskieg·o pozwoliła Gajdzicy obrać 
dogodną linię obrony w· śledztwie; podczas przesłuchań opowiadał więc 
szeroko o sprawach nie stanowiących już tajemnicy dla gestapo, unikając 
pułapek i nie wyjaśnionych dotąd kwestii odnoszących się do jego udziału 
w pracach �,Straganu" 41. 

Niedługo potem los zdawał się uśmiechnąć do uwięzionych. 23 XI 
1943 r. podczas kolejnego nalotu alianckiego na Ber1in bomby spadły 
także na więzienie przy Alexanderplatz; zniszczeniu uległo jego frontowe 
i�krzydlo (administracyjne), a wraz z nim akta śledztwa przeciwko człon
kom wrocławskiego „Straganu" 42. Prokuratura przy Trybunale Narodo
wym przystąpiła jednak natychmiast do odtwarzania zaginionej dokumen
tacji. W tym celu zwróciła się do wszystkich urzędów uczestniczących 
w śledztwie (placówki gestapo we Wrocławiu i Berlinie, Sądu Wojennego 
Rzeszy, sędziego śledczego itd.) o nadesłanie odpisów protokołów przesłu
chań i innych dokumentów 43

. Mimo wielu ponagleń odtwarzanie "trwało 
kilka miesięcy. W końcu prokuratura była znów w posiadaniu dość wy
czerpującej ddkumentacji, tak iż mogła zredagować akty oskarżenia; 
oskarżenie Antoniego Kalarusa np. nosiło datę 15 VII 1944 r. 

W ciągu 1944 r. rozstrzygnęły się losy członków wrocławskiego „Stra
ganu". Jako pierwszy stanął przed 3 senatem Try.bunału Narodowego 
Stanisław Gajdzica. 8 lutego zapadł wyrok skazujący go na 4 lata obos
trzonego obozu karnego; wkrót<:!e potem został przeniesiony do obozu dla 
Polaków przy więzieniu w Rawiczu, gdzie pozostał do ewakuacji w sty
czniu 1945 r.; szczęśliwie doczekał wolności w obozie Griebo w dniu 
25 IV tegoż roku 44• Jako nasiępny stanął przed Trybunałem Karol Maj
dak, którego dowieziono na rozprawę z ciężkiego więzienia w Amberg. 
18 VII 1944 r. zapadł wyrok Śkazujący go na karę śmierci 45_ W trzy dni 
później takim samym wyrokiem z.akończył się proces faż. Zdzisława Ma
szewskiego 46, którego doprowadzono na salę rozpraw nr 2 Vollksgericht'S-

,1 Informacje Stanisława Gajdzicy. 
42 Por. pismo prokuratury przy Trybunale Narodowym do berlińskiego gestapo

z 4 XII 1943 r.; AAN, Reichsjustizministerium 1134, mikrofilm nr 24674, kl. 5. 
43 Tamże, kl. 5-11.

44 Tamże 1326, mikrofilm nr 24866, kl. 6-10 (wyrok) oraz inform�cje Stanisława 
Gajdzicy. 

45 Według dokumentów udostępnionych przez wdowę po Karolu Majdaku (list 
z więzienia w Amberg, urzędowe wezwanie na rozprawę główną oraz list z więzienia 
Brandenburg-Gorden). 

48 Informacja o dacie skazania Maszewskiego zawarta jest w wyroku Antoniego 
Kalarusa. 
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hofu przy Bellevuestrasse 15 z więzienia karnego w Plotzensee 47. Bez
pośrednio po skażaniu przeniesiono Majdaka i Maszewskiego do zakładu 
karnego w Brandenburg (Havel)-Gorden, gdzie mieli oczekiwać na 
wykonanie wyroku. 30 VIIl 1944 r. odbył się proces Antoniego Kalarusa; 
także i on odbył się w sali ,rozpraw nr 2. Składowi orzekającemu prze
wodniczył tym razem radca Trybunału Narodowego dr Greulich, a oskar
żał I prokurator Heugel. Sentencja wyroku brzmiała: ,,Oskarżony Antoni 
Kalarus udzielał latem 1942 r. pomocy polskiej organizacji wywrotowej, 
wspierając wroga Rzeszy. Dlatego zostaje skazany na śmierć i utratę 
praw publicznych na zawsze" 48. Także i jego przeniesiono do więzienia 
w Brandenburgu-Garden nad Hawelą. 

Minister sprawiedliwości Rzeszy, działając z upoważnienia Hitlera, 
zatw.ierdzil wszystkie vyyroki śmierci. Jako pierwszy został oddany katu 
inż. Maszewski. 11 IX 1·944 r. o godz. 1246 nastąpiło zgilotynowanie 49. 

Na krótko przed egzekucją pozwolono mu jeszcze napisać ostatnie słowa 
do siostry: ,,Kochana Lolu. Jesteś zapewne już w posiadaniu mego listu 
z tą tragkzną wiadomością o moim wyroku śmierci so. Za chwilę odejdę 
z tego świata. Mam możność jeszcze ten ostatni list napisać. Chciałbym 
pożegnać Zochnę. Lolu, jeśli kiedy, może nawet za lat parę, ją zobaczysz, 
to ją pożegnaj. Powiedz jej, że był kiedyś na świecie ktoś, krto ją darzył 
największym uczuciem miłości, jakie w ogóle na ziemi istnieje. Powiedz 
jej, że życzę jej szczęścia. Ni,ech ona czasem może w Tocznicę mej śmierci 
wspomni mnie. Moje ostatnie myśli są przy niej. Ty Lolu nie rozpaczaj, 
bo to i tak nic nie pomoże. Taka jest wola Boża. Chciałbym Cię jeszcze 
prosić, abyś może wspólnie ze Skierniewicami postarała się o sprowadze
nie moich prochów do kraju. 
Poproś pań[stwo] Dąbrowskich, aby się Tobą ·zaopiekowali. żegnaj Lolu, 
pożegnaj całą ·rodzinę. Niech Cię Bóg prowadzi. 

Całuję Cię Zdzich 
Bradenburg w dniu mego stracenia 
11 września 1944 roku 
PS. Załączam fotografię Zochy i medalik, te dwa przedmioty, które mia
łem ze sobą" 51

• 

47 Fakt przebywania w więzieniu Plotzensee potwierdza zachowana koresponden-

·cja z siostrą Leokadią.
4s AAN, Reichsjustizministerium 1134, mikrofilm nr 24674, kl. 39.
49 Dane Biura Informacji i Poszukiwań PCK.
so Zachowały się dwa listy Maszewskiego do siostry z 16 VIII 1944 r.; jeden 

z listów dajemy w tłumaczeniu, a drugiego zamieszczamy fotokopię. 
si List ten udostępniła Leokadia Jeleńska. Warto dodać, iż zgodnie z życzeniem

wyrażonym w pożegnalnym liście prochy jnż. Maszewskiego zostały w czerwcu 1949 r. 

sprowadzone do Polski. 
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Już nazajutrz stracono Karola Majdaka, a 24 X 1944 r. Antoniego 

Kalarusa 52
• Wydaje się, że doszło również do skazania siostry Maszew

skiego, Jadwigi Lenkiewicz. Jej zachowana korespondencja z więzienia 

w Ansbach (Bawaria) z okresu 5 XI 1943-10,IX 1944 r. zaopatrzona jest 
bowiem stempelkiem ,cenzora i tłumacza pr.zy Trybunale Narodowym 53. 

Pozostała zresztą w tym więzieniu aż do momentu wyzwolenia przez 

wojska alianckie. Wolność zastała ją jednak ciężko chorą i w stanie krań

cowego wyczerpania. I chociaż umieszczono ją natychmiast w szpitalu, 

a potem dzięki staraniom męża - majora Polskich Sil Zbrojnych na Za

chodzi,e, Jana Lenkiewicza - przetransportowano do Włoch, zmarła tam 

wkrótce mimo troskliwej opieki lekarskiej. Przyjąć można wreszcie, że 

część współpracowników czy informatorów grupy inż. Maszewskiego 

uniknęła postawienia • przed sądem; gestapo zastosowało wobec nich 

areszt ochronny i zarządziło ich przeniesienie do obozu koncentracyjnego. 

Taki właśnie los spotkał Karola Tomaszewskiego, którego w lipcu 1944 r. 
skierowano do KL. Gross-Rosen (nr obozowy 8965, blok 13) 54. 21 IX 

1944 •r. nastąpiło przeniesienie Tomaszewskiego do KL. Mauthausen, 

gdzie jako nr 105186 doczekał wyzwolenia. 

Mimo rozbicia placówki „Straganu" we Wrocławiu gestapo roztoczyło 

ścisły nadzór nad polsk.imi :robotnikami przymusowymi w zakładach 
FAMO; wzmógł się on jeszcze bardziej w 1944 r., kiedy to założono na 
terenie zakładów filię obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (Arbeitslager 

Breslau I). W tych trudnych warunkach stopniowo odradzała się polska 
konspiracja we Wrocławiu, w tym i w FAMO-Werke. Pracami organiza

cyjnymi kierowali tym razem Barczyk z Zawiercia i Sobczyk z Łaz. 

28 VII 1944 r. gestapo wymierzyło organizacji kolejny cios; aresztowania 

objęły około 80 robotników, których po zakończeniu śledztwa deporto

wano do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen 55• Rychło potem praca 

konspiracyjna na terenie FAMO-Werke jesz.cze ,raz się ożywiła; inicja
tywa leżała teraz w rękach ludzi przywiezionycą_ do Wrocławia z po
wstańczej Warszawy 56. Sprawy te wykraczają jednak już poza ,ramy 
niniejszego opracowania. 

s2 Jak przyp. 48, kl. 54. 
53 Listy te udostępniła autorowi Leokadia Jeleńska.
54 Dane według listu Tomas zewskiego z Gross-Rosen do rodziny z 10 IX 1944 r.

Podczas pobytu w obozie autor listu został skierowany do pracy w kamieniołomach. 
55 Informacje uzyskane od Kazimierza Napory z Zawiercia, aresztowanego w owej

akcji i osadzonego potem w Gross-Rosen (nr 9014). 
ss Por. J. Ba r t  o s  z, op. cit., s. 150-156. 
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Unmittelbar vor dem faschistischen -Oberfall auf die Sowjetunion hatte das Obet
kommando des ZWZ (Verband des bewaffneten Kampfes) ein zentrales Nachńchten
netz organisiert, das alle von den Deutschen okkupierten Gebiete umfasste. Das 
Netzunter dem Kryptonym „Stragan", fiihrte offensive Aufklarung nach den An
weisungen des Stabes des Oberbefehlshaber.s in London und stiitzte sich im weiten 
Ma!3e auf die polnischen Zwangsarbeiter, die vom Okkupanten nach Deutschland 
deportiert worden waren. 

Im Rahme_n der Sektion West dieses Netzes wirkte u.a. eine Gruppe in Wroc
ław, deren Leiter Ing. Zdzisław Maszewski war. Maszewski wurde aus der Trakto
renfabrik „Ursus" bei Warszawa in die Rustungsfabrik „Famo-Werke" uberstellt. 
Zu seinen engsten Mitarbeitern gehorten Arbeitskollegen vom „Ursus" sowie eine 
Gruppe von Schlesiern aus Czechowice-Dziedzice (Antoni Kalarus, Karol Majdak, 
Stanisław Gajdzica u.a.). Die Gruppe hatte die Aufgabe, Informationen uber die 
Produktion der „Famo-Werke" und tiber die Stimmungen unter der Bevolkerung zu 
sammeln. Das gewonnene Materiał wurde anfangs durch die Vermittlung eines Ku
riers via Katowice-Kraków (Marta Rachel), spa.ter unmittelbar von Ing. Maszewski 
an die Zentrale in Warszawa iiberwiesen. Ausserdem wurden in Wrocław Anlaufs
punkte fiir die Bedtirfnisse des ZWZ - AK gebildet. 

Urn die Jahreswende 1942/43 wurde die Tatigkeit der Gruppe dekonspiriert; die 
Gestapo verhaftete etwa 20 Mitglieder und weitere Mitarbeiter der Gruppe. Nach 
Jangerem Ermittlungsverfahren wurden die meistbelasteten vor den Volksgerichthof 
in Berlin gestellt; Maszewski, Kalarus und Majdak wurden zum Tode verurteilt, 
andere erhielten langjahrige Gefangnisstrafen, noch andere wurden in das Konzen
tra tionslager Gro(-3-Rosen deportiert. 




