
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gogacza

na 36. posiedzeniu Senatu
w dniu 2 lipca 2009 r.

W dniu 15 czerwca zmar³ Henryk Lewczuk, pseudonim „M³ot”.
By³ synem Józefa i W³adys³awy z domu Ostrowskiej. Urodzi³ siê 4 lipca 1923 r. w Che³mie w rodzinie

kolejarskiej z bogatymi tradycjami narodowymi i patriotycznymi. Ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ im. ks.
Stanis³awa Staszica, a nastêpnie cztery klasy gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Che³mie. Du¿¹
maturê zda³ w Lublinie w 1948 r., a nastêpnie powtórzy³ j¹ w jêzyku francuskim w 1952 r. Studiowa³
prawo i ekonomiê na uniwersytecie w Lyonie.

Po 1 wrzeœnia 1939 r. wspólnie z kolegami ze szkolnej dru¿yny harcerskiej zorganizowa³ obronê elek-
trowni miejskiej. Na pocz¹tku 1941 r. zosta³ zaprzysiê¿ony przez Zwi¹zek Walki Zbrojnej, wczeœniej
w konspiracji znaleŸli siê jego ojciec i brat Kazimierz. W ramach trójek konspiracyjnych bra³ udzia³
w samokszta³ceniu, æwiczeniach wojskowych i ma³ym sabota¿u. W 1944 r. ukoñczy³ tajn¹ szko³ê pod-
chor¹¿ych AK. Na prze³omie kwietnia i maja 1944 r. skierowany zosta³ do oddzia³u leœnego kapitana
„Sêdzimira” wchodz¹cego w sk³ad 7. pu³ku piechoty AK. Pe³ni³ funkcjê dowódcy dru¿yny. Wzi¹³ udzia³
w akcjach przeciwko Niemcom w Lasach Parczewskich, w bitwach pod Koloni¹ Warszawsk¹ i Czó³nami.
Po rozformowaniu oddzia³u „Sêdzimira” powróci³ do rodziny do Che³ma.

W po³owie sierpnia 1944 r., chroni¹c siê przed aresztowaniem i wywiezieniem na Sybir, wst¹pi³ do
Oficerskiej Szko³y Artylerii w Che³mie. W szkole znalaz³ siê wraz z bratem Kazimierzem i licznymi kole-
gami z AK. Mimo sowieckiego nadzoru, w szkole w tym czasie panowa³ jeszcze duch polskoœci i patrioty-
zmu. Na porz¹dku dziennym by³y kontakty z konspiracj¹ akowsk¹ w mieœcie oraz kolporta¿ ulotek
i prasy.

Po promocji na pocz¹tku marca 1945 r. Henryk Lewczuk otrzyma³ kilkutygodniowy urlop, podczas
którego wspólnie z kolegami z AK podj¹³ decyzjê o wst¹pieniu do oddzia³u partyzanckiego. Po nawi¹za-
niu kontaktu z konspiracj¹ w Che³mie zosta³ skierowany w teren w celu zjednoczenia i podporz¹dkowa-
nia Komendzie Obwodu ROAK licznych wtedy oddzia³ów poakowskich. Otrzyma³, niewykonalne
dotychczas dla wielu starszych wiekiem i stopniem, zadanie uporz¹dkowania terenu. Uczyni³ to bardzo
szybko.

Nastêpnie mianowany zosta³ komendantem rejonu I ROAK, obejmuj¹cego po³udniow¹ czêœæ powia-
tu che³mskiego. Wyda³ bezwzglêdn¹ walkê mno¿¹cym siê w zastraszaj¹cym tempie i czêsto jawnie po-
pieranym przez komunistyczne w³adze bandom rabunkowym. Modelowo wrêcz zorganizowana sieæ
konspiracji spowodowa³a, ¿e w latach 1945–1947 rejon ten stanowi³ swoist¹ rzeczpospolit¹ partyzan-
ck¹, bez posterunków MO i sieci komunistycznej w³adzy. Rzeczywistym gospodarzem terenu by³ „M³ot”.
W rejonie utworzy³ zwarty, umundurowany i bardzo dobrze uzbrojony oddzia³ zbrojny, zwany powsze-
chnie od jego pseudonimu oddzia³em „M³ota”. By³ to w latach 1945–1947 jedyny oddzia³ zbrojny dzia³a-
j¹cy w obwodzie che³mskim WiN. W oddziale utrzymywa³ tylko najbardziej sprawdzonych i zaufanych
¿o³nierzy. Licznie nap³ywaj¹c¹ m³odzie¿ odsy³a³ do szkó³ i na Ziemie Zachodnie.

Najwa¿niejsze akcje zbrojne „M³ota” to: rozbicie Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa w Hrubieszo-
wie, wykonanie wyroku na staroœcie che³mskim Stefanie Flisie, uwolnienie aresztowanego rannego ofi-
cera wywiadu WiN, przejêcie kasy pu³kowej z Hrubieszowa.

W sierpniu 1946 r. uczestniczy³ w spotkaniu z angielskim dziennikarzem – by³ to Derek Selby
– w maj¹tku W³adzin pod Uchaniami. Oddzia³ „M³ota”, ca³kowicie umundurowany i doskonale uzbrojo-
ny, wywar³ wielkie wra¿enie na Angliku, który da³ temu wyraz w opublikowanych artyku³ach na ³amach
londyñskiego dziennika „Times”.

W lutym 1947 r. podczas odprawy u komendanta obwodu che³mskiego WiN podjêta zosta³a decyzja
o ujawnieniu siê w ramach og³oszonej przez komunistów amnestii. „M³ot” sam wybra³ miejsce i czas
ujawnienia oddzia³u i cz³onków konspiracji terenowej. Po pertraktacjach UB zgodzi³o siê na przyjazd
komisji ujawnieniowej do Wojs³awic, gdzie 16 marca, po mszy œwiêtej w miejscowym koœciele, przemar-
szu pod urz¹d gminy i ostatnim raporcie, oddzia³ z³o¿y³ broñ. Ujawnili siê równie¿ najbardziej zagro¿eni
cz³onkowie konspiracji terenowej. W odró¿nieniu od wielu innych tego typu ujawnieñ nie zdano archi-
wum rejonu i oddzia³u, nie przekazano te¿ spisu cz³onków konspiracji.

W czerwcu 1947 r. wraz z grup¹ swoich podkomendnych Henryk Lewczuk wyjecha³ do Wroc³awia,
gdzie podj¹³ pracê w leœnictwie. Na wieœæ o licznych wtedy aresztowaniach, tajemniczych znikniêciach
i zabójstwach powróci³ do Che³ma. Wobec coraz bardziej oczywistego zagro¿enia ze strony UB postano-
wi³ opuœciæ kraj. Po nawi¹zaniu kontaktów z konspiracj¹ 4 lipca 1948 r., wraz z ¿o³nierzem WiN z Hru-
bieszowa Tadeuszem Lipowiczem pseudonim „Klosz”, zosta³ przerzucony ze Szczecina do Berlina. Po
s³u¿bie w polskich oddzia³ach wartowniczych w Monachium uda³ siê do Francji.



Karierê zawodow¹ na obczyŸnie rozpocz¹³ jako robotnik w fabryce, a zakoñczy³ na stanowisku dy-
rektora Centrum Obliczeñ Komputerowych w Fontainbleau pod Pary¿em. W miêdzyczasie przez wiele
lat pracowa³ na kierowniczych stanowiskach w cywilnych strukturach NATO we Francji.

Bra³ czynny udzia³ w ¿yciu politycznym emigracji polskiej. Odby³ te¿ specjalistyczne szkolenie woj-
skowe przygotowuj¹ce do dzia³añ zbrojnych na terytorium PRL na wypadek konfliktu zbrojnego z ko-
munistami. W 1990 r. po raz pierwszy przyjecha³ do Che³ma, a w 1992 r. powróci³ do Polski na sta³e.

W 1994 r. zosta³ radnym Rady Miejskiej w Che³mie, uzyskuj¹c rekordow¹ w skali Che³ma liczbê od-
danych na jego kandydaturê g³osów. Zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego rady. W latach 1997–1998
pe³ni³ te¿ funkcjê cz³onka Zarz¹du Miasta Che³ma. W 1993 r. przyst¹pi³ do RdR. W 1995 r. by³ wspó³or-
ganizatorem Ruchu Odbudowy Polski, a w latach 1996–2002 by³ wiceprzewodnicz¹cym zarz¹du g³ów-
nego tej partii.

W latach 1998–2001 by³ radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego. W 2002 r. zosta³ wybrany na
pos³a do Sejmu RP czwartej kadencji. By³ cz³onkiem poselskiego ko³a ROP.

28 listopada 2008 r. prezydent RP podpisa³ postanowienie o nadaniu Henrykowi Lewczukowi za wy-
bitne zas³ugi dla niepodleg³oœci Polski Krzy¿a Komandorskiego z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski.
Dekoracji w imieniu prezydenta dokona³ 16 stycznia 2009 r. by³y premier RP Jan Olszewski podczas
uroczystoœci w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 6 w Che³mie.

Przez ostatnie dziesiêæ lat Henryk Lewczuk mieszka³ w Milanówku, w 2008 r. powróci³ do Che³ma.
Czeœæ Jego pamiêci!




