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WERSJA ROBOCZA
Niniejsze opracowanie będzie podlinkowane na końcu kaŜdego opisu i biogramu
- będzie sukcesywnie uzupełniane i poprawiane
Stosowane podejście
• Opracowanie zawiera zintegrowane treści pochodzące z róŜnych publikacji
papierowych i internetowych oraz informacji przesłanych przez znalezione rodziny.
• W kaŜdym opisie podane są wykorzystywane źródła, są one takŜe podawane przy
zamieszczanych zdjęciach.
• W treści opisów nie są podawane źródłowe pozycje, chyba Ŝe są zamieszczane z nich
"duŜe" fragmenty.
• Autor nie otrzymał jakiegokolwiek wynagrodzenia.
• W opracowaniu nie były zamieszczane fragmenty, ani zdjęcia, które mają zastrzeŜenia
"All rights reserved". W przypadku stwierdzenia takiego przeoczenia lub pominięcia w
piśmiennictwie, proszę zgłaszać to na adres biuro2@armiakrajowa.org.pl do
umieszczenia go w erracie. Dzięki temu niepodany twórca wykorzystanych informacji
będzie uwidoczniony jako źródło unikalnego zestawu informacji, opracowanego i
rozpowszechnianego w trybie "non profit" dot. "Historii Armii Krajowej".
W przygotowaniu tekstu i przewodnika brali udział:
• Waldemar Stopczyński - ostateczna postać Ŝyciorysów Bolesława Srockiego i Jana
Kordulskiego
• Krzysztof Steyer - ostateczna postać Ŝyciorysu Donalda Steyera
• Krystyna Sienkowiec i Andrzej Hozakowski - pomiar współrzędnycvh połoŜenia
grobów: oraz wykonanie brakujących zdjęć
• Maria Irena Rajtar - wykonanie brakujących zdjęć
• Paweł Gąsieniec - projekt tabliczek z kodami QR
W celu uszczegółowienia biogramów udało się autorowi opracowania znaleźć kontakt do
rodzin większości uwzględnionych Ŝołnierzy AK. Kontakty zostały znalazione w Internecie,
poza poniŜej podanymi przypadkami
1. Alojzy Bruski
2. Kazimierz Dogil
3. Jan Felczak
4. Tadeusz Gruszczyński
5. Jan Jokiel
6. Czesław Kleban - koło Sopot ŚZśAK
7. Mikołaj Kostecki
8. Julian Opalski
9. Franciszek Leszczyński - kierownik Cmentarza Katolickiego
10. Gustaw Roth-Kowalski - Muzeum Sopot
11. Zdzisław Russek
12. Czesław Stefanowicz
13. Donald Steyer
14. Mieczysław Szpakowski
15. Tadeusz Tarnawski
Przekazane informacje przez rodziny zostały wstawione do niniejszego opracowania.
Poszukiwanie rodzin kolejnych Ŝołnierzy AK jest kontynuowane.
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Uwagi wstępne
Okręg Pomorski Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej od kilku lat prowadzi akcję
"Utrwalamy pamięć o Ŝołnierzach Armii Krajowej". Polega ona na identyfikowaniu grobów
Ŝołnierzy Armii Krajowej i oznaczania ich rzucającymi się w oczy tabliczkami. PoniŜej
zamieszczono oznaczenie jednego z grobów.

Informuje ono jedynie o pseudonimie pochowanego i oddziale, w którym walczył.
W taki sposób oznaczono kilkadziesiąt jednolicie odrestaurowanych grobów, znajdujących
się w wydzielonej Kwaterze Głównej Cmentarza Komunalnego w Sopocie.
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W 2018 roku ukazała się pięknie wydana ksiąŜka "In memoriam śołnierzy Armii Krajowej"
Ksiązkę moŜna kupić w siedzibie Pomorskiego Okręgu ŚZśAK w Sopocie ul.
CzyŜewskiego 13 w środy i w piątki w godzinach 11-13, telefon: 58-551-41-90.

Zawiera ona m.in.:
• wykaz 270 zmarłych AK-owców członków Koła Sopot ŚZśAK i miejsc ich pochówku:
° nazwisko i imię, imię ojca i pseudonim
° okręg AK
° datę urodzenie i datę zgonu
° miejsce pochówku: cmentarz i kwaterę

1.

• zdjęcia grobów
° 44 na Kwaterze Głównej Cmentarza Komunalnego - jedno z tych zdjęć
zamieszczono powyŜej
° 43 w pozostałej części Cmentarza Komunalnego
° 67 na Cmentarzu Katolickim
• biogramy 6 pochowanych AK-owców, nie będących członkami Koła Sopot ŚZśAK.
KsiąŜka ułatwia znalezienie grobu pod warunkiem posiadania map cmentarzy i
wcześniejszego spisania fragmentu wykazu (nazwiska i miejsca pochówku wybranych
osób) - ksiąŜka jest trudno dostępna i dość cięŜka.
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Przeprowadzone działania są doskonałą podstawą, aby pójść dalej wykorzystując
powszechnie uŜywane smartfony. Dzięki temu oprócz wyeliminowania powyŜszych
utrudnień będzie moŜna na pewno bardziej zainteresować młodzieŜ.

Kolejność postępowania
W pierwszej kolejności planowane jest udostępnienie Ŝyciorysów pochowanych z tabliczek
z kodami QR umieszczanych na grobach.
W kodach QR zakodowane są adresy stron internetowych z Ŝyciorysami pochowanych.
W szczególności na tabliczce moŜe być zakodowany adres strony internetowej z
Ŝyciorysem Mariana Teleszyńskiego http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/387.html
Strony będą takŜe dostępne z portalu Okręgu: http://www.pomorskiak.pl/ak_ramki.htm
Po uzupełnieniach i korekcie będą podstawą wygenerowania stron internetowych. Strony
takie w odróŜnieniu od ksiązki, moŜna łatwo poprawiać i uzupełniać.
Po dopracowaniu opisów moŜliwe jest ich wydanie w postaci ksiąŜkowej.
Dla zaprojektowania przewodnika konieczne jest:
1) opracowanie opisów i Ŝyciorysów
2) zmierzenie współrzędnych GPS miejsc, w tym grobów
3) opracowanie pytań testowych, z reguły po 3.
Po zaprojektowaniu i udostępnienia oprogramowania uzyskujemy nowe moŜliwości:
• Zwiedzający:
° ułatwienie dotarcia do grobów dzięki dostępnej nawigacji
° dowiedzenie się szczegółów z Ŝycia pochowanego
• Organizatorzy zwiedzania
° informacje o intensywności odwiedzania grobów dzięki geolokalizacji
° informacje o stopniu opanowania wiedzy dotyczącej pochowanych
Przewodnik moŜna będzie w przyszłości rozszerzyć o kolejne groby, inne miejsca pamięci
AK (pomniki, tablice, obeliski itp), atrakcje turystyczne itp.
Mamy juŜ takie jedno miejsce w Gdyni, gdzie 13 sierpnia 2016 wspólnie umocowaliśmy
tabliczkę na tablicy pamiątkowej zlokalizowanej w Gdyni przy budynku przy ul. Prusa 9-11,
w którym mieści się teraz Stanica Harcerska im. Roberta Baden - Powella.

Na zdjęciu po prawej: od lewej strony Prezes Okkręgu Pomorskiego Jerzy Grzywacz
i autor niniejszego opracowania, 13 sierpnia 2016 roku
Adres strony internetowej: https://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/203.html
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Rodzaje tabliczek
W planowanych działaniach, w tym w projektowanej grze, przewiduje się wykorzystywanie
trzech rodzajów tabliczek z kodami QR:
Typ 1 - na odrestaurowanych grobach znajdujących się w Kwaterze Armii Krajowej na
Cmentarzu Komunalnym, z boku elementu z flagą biało-czerwoną

Wymiar 7,5 cm x 8,5 cm

Przykład umocowania

Typ 2 - na pozostałych grobach oraz na pomnikach i tablicach

Wymiar 8,5 cm x 5,5 cm
Przykład umocowania
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Typ 3 - w miejscach w których nie ma tablic pamiątkowych
Wyjaśniający opis

Przykład
Tablica formatu A3 do powieszenia w Uniwersytecie Morskim - po podmianie zdjęcia
i uzgodnieniu z władzami. Tablica będzie z przezroczystego tworzywa.
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Wersja demonstracyjna przewodnika
Pod adresem: https://graedu.pl/sopot moŜna zobaczyć kompletną pod względem
zawartości wersję demonstracyjną Edukacyjnego Przewodnika Turystycznego "AK w
Sopocie".
Na górze strony startowej umieszczona jest mapka:

Pokazuje ona połoŜenie 25 miejsca, podzielonych na 3 szlaki:
• Pomniki i tablice - 5 miejsc
• Cmentarz Komunalny - 11 miejsc
• Cmentarz Katolicki - 9 miejsc
MoŜliwe jest wyświetlenie tylko miejsc z wybranego szlaku
Po kliknięciu w oznaczenie miejsca wyświetlany jest przykładowo

umoŜliwiające wyświetlenie opisu lub pytań testowych
NaleŜy podkreślić, Ŝe współrzędne grobów są przykładowe - naleŜy je zmierzyć i
wprowadzić.

11

WPROWADZENIE
PoniŜej mapki umieszczona jest tabela

Dostępne w niej są
• opisy - kolumna "Nazwa"
• pomoc w dotarciu do miejsc - kolumna "Nawigacja"
• pytania testowe - kolumna "Test"
Opisy i pytania testowe są takŜe dostępne strony internetowe, po zeskanowaniu kodów
QR umieszczonych na tabliczkach w miejscach:
• objętych grą - linki do opisów i pytań testowych
• nie objętych grą - tylko do opisów
Przykładowo

Uzupełniający komentarz
Strony internetowe upamiętniające Ŝołnierzy AK dostępne z tabliczek z kodami QR
umieszczonymi na szlaku "Pomniki i tablice" w nieco zmienionej postaci moŜna takŜe
udostępnić z tabliczek umieszczonych na grobach. Analogiczne rozwiązanie moŜliwe jest
dla pozostałych osób - Ŝyciorysy mogą być podlinkowane z tabliczek umieszczanych w
12
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dodatkowych miejscach, część z nich podano we wspomnianej juŜ tabelce, a inne podane
są w opisach. Z reguły strony internetowe podlinkowane w dodatkowych miejscach nie
będą zawierały pytań testowych.
Dla wszystkich 25 miejsc są pytania testowe: dla 23 po 3, a dla 2 po 5 - w sumie 69 + 10 =
79. Obejmowany jest nimi znaczący fragment wiedzy, nie tylko o dzielności Ŝołnierzy AK
pochowanych w Sopocie, który juŜ niedługo będzie rozpowszechniany z wykorzystaniem
smartfonów!
Trwa nawiązywanie kontaktów z rodzinami pochowanych dla uzyskania uwag i uzupełnień
do Ŝyciorysów - na razie udało się nawiązać kontakt m.in. z rodzinami: Jana Jokiela,
Tadeusza Gruszczyńskiego, Zdzisława Russka i Mieczysława Szpakowskiego.
Dla wygenerowania przewodnika naleŜy:
• wprowadzić do opisów konieczne poprawki i moŜliwe uzupełnienia
• zmierzyć współrzędne grobów
• zrobić brakujące zdjęcia
• umocować tabliczki z kodami QR

Idea przewodnika
Niniejszy opis został opracowany dla pierwszego oprogramowania jakim jest "Patriotyczna
Gra Komunikacyjna". Jest w pełni aktualny dla pozostałych gier, które zostały opracowane
w dalszej kolejności.
Udostępniany przewodnik jest oryginalnym narzędziem turystycznym, pozwalającym na
atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, łącząc przyswajanie róŜnorodnych informacji z
aktywnym wypoczynkiem. Uczestnikom proponowanych jest do samodzielnego
zwiedzania róŜna liczba atrakcyjnych miejsc. Są one podane w wyświetlanej mapce,
fragmenty podano wcześniej.
Zwiedzanie
Wykorzystywane w grze oprogramowanie jest dostępne na kaŜdym urządzeniu
przenośnym: smartfonie, tablecie itp, z zainstalowanym, darmowym programem do
skanowania kodów QR
Po przybycia do miejsca naleŜy umoŜliwić pomiar swojej lokalizacji, zeskanować kod QR i
udzielić odpowiedzi na wyświetlane pytania testowe.
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Cechy oprogramowania
• ułatwianie dotarcia do odwiedzanych Miejsc - nawigacja
• automatyczne potwierdzanie przybycia do odwiedzanych Miejsc z wykorzystaniem
mechanizmów geolokalizacji;
• przekazywanie wiedzy dotyczącej odwiedzanych Miejsc poprzez udostępnianie
opisów i podpowiedzi w pytaniach testowych;
• moŜliwość sprawdzania poziomu opanowanej wiedzy dotyczącej odwiedzanych
Miejsc z wykorzystaniem losowo generowanych pytań testowych;
• róŜnorodne formy komunikacji umoŜliwiające m.in. wyraŜanie swojej opinii;
• prowadzenie na bieŜąco rankingu uczestników, sporządzanego na podstawie ich
wyników.

Mapy Cmentarzy
W Sopocie są dwa cmentarze: Komunalny i Katolicki, są połoŜone po dwóch stronach
ulicy Jacka Malczewskiego.

Cmentarz Katolicki w Sopocie
Wyszukiwarka grobów:
http://sopotparafialny.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=form
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Cmentarz Komunalny w Sopocie
Wyszukiwarka grobów: http://sopot.artlookgallery.com/grobonet/start.php
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Zestawienie upamiętnianych Ŝołnierzy Armii Krajowej
Lp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Imię i nazwisko
Zdzisław Herbert
Bolesław Srocki
Kazimierz Dogil
Marian Golarz-Teleszyński
Zygmunt Imbierowicz
Wincenty Kuplicki
Władysław Marecki
Kazimierz Piątkowski
Marian Podgóreczny
Zdzisław Russek
Donald Steyer
Mieczysław Szpakowski
Leon Torliński
Alojzy Bruski

Cichociemny

Odznaczenia
VM

KW

Przewodnik
Szlak
Pomniki
i tablice

X

X

X
X

X
X

Tadeusz Gruszczyński
Jan Jokiel
Jan Kordulski
Mikołaj Kostecki
Julian Opalski
Teresa Urbanowa
Razem osób

Cmentarz Krasnosielec
Politechnika Gdańska
Nie dotyczy
?
Morski Instytut Rybacki
Wydział Prawa Uniw. Gd.
Gmach Marynarki Woj.
Nie dotyczy
Piechowice

3
3
3
2

Lokalizacja
Nie dotyczy
Cmentarz Katalolicki
Nie dotyczy
Klinika Ortopedyczna
Komenda Hufca

Typ
tabliczki
2
3
3
2

X
X
X
X
X

X
X

2X
X

1
1
1
1
1
1
1
2

X

2
2

Szpital w Oliwie
Nie dotyczy

-

X

2
2
1
2
2
2

Nie dotyczy
Uniwersytet w Olsztynie
Nie dotyczy
Uniwersytet Morski
Politecnika Gdańska
Nie dotyczy

3
3
3
-

X
X
X

X

Cmentarz
Komunalny

X

X

X

X

Cmentarz
Katolicki

X
11

9

16

3
-

KsiąŜka

2X

X

4

Typ
tabliczki
2
2
1
2
1
2

X
X
X
X
X

Jan Rafał Felczak
Norbert Gołuński

Dodatkowe miejsce

X
X
X
X
X
X
X

X
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Zestawienie tabliczek
Lp

Kogo / czego dotyczy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Pomnik Armii Krajowej
Pomnik Sanitariuszki Inki
Kościół św. Jerzego
Kościół Św. Michała Archanioła
Zdzisław Herbert
Bolesław Srocki
Kazimierz Dogil
Marian Golarz-Teleszyński
Zygmunt Imbierowicz

Szlak

Pomniki
i tablice

Wincenty Kuplicki

Władysław Marecki
Kazimierz Piątkowski
Marian Podgóreczny
Zdzisław Russek
Donald Steyer
Mieczysław Szpakowski
Leon Torliński
Alojzy Bruski
Jan Rafał Felczak
Norbert Gołuński
Tadeusz Gruszczyński
Jan Jokiel
Jan Kordulski
Mikołaj Kostecki
Julian Opalski
Teresa Urbanowa

Cmentarz
Komunalny

Cmentarz
Katolicki

Przewodnik
Typ
Lokalizacja
tabliczki
Aleja AK
2
Skwer Inki
2
Kościuszki 1
3
3 Maja 49
3
Szkoła
2
Sikorskiego 9
2
AK - 1 - 12
1
A3 - 6 - 16
2
F4 - B - 5
1
N1 - 8 - 4
2
AK -1 - 38
1
AK - 1 - 62
1
AK - 1 - 84
1
AK - 1 -25
1
N3 - 10 - 25
2
AK - 1 - 26
1
AK - 1 - 63
1
B3 - C -1
2
D4 - 9 - 6
2
B4 - 1 - 18
2
F2 - 17 - 14
2
C4 - 23 - 18
2
D2 - 14 - 7
1
I1 - 1 - 3
2
D4 - 8 - 11
2
E2 - 5 - 4
2
Razem 9x1,15x2
\\
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Nr
6001
6002
6006
6003
6005
6004
6026
6060
6028
6061
6022
6027
6023
6024
6053
6029
6025
6051
6057
6056
6055
6052
6021
6058
6059
6054

Dodatkowe miejsca
Typ
Lokalizacja
tabliczki

Cm Kat F2 - E - 4

2
2

Klinika Ortopedyczna
Komenda Hufca
Cmentarz Krasnosielec
Politechnika Gdańska

3
3
2
3

Morski Instytut Rybacki

3
3
3

Wydział Prawa Uniw. Gd.

Gmach Marynarki Woj.
Piechowice ...
Uniwersytet Morski

2

Uniwersytet w Olsztynie

3

Uniwersytet Morski
Politecnika Gdańska

3
3
3x2 8x3

Nr

6081
6082

6083

WPROWADZENIE

Współrzędne grobów
Lp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Imię i nazwisko

Kazimierz Dogil
Marian Golarz-Teleszyński
Zygmunt Imbierowicz
Wacław Kuplicki
Władysław Marecki
Kazimierz Piątkowski
Marian Podgóreczny
Zdzisław Russek
Donald Steyer
Mieczysław Szpakowski
Leon Torliński
Alojzy Bruski
Norbert Gołuński
Tadeusz Gruszczyński
Jan Jokiel
Jan Kordulski
Mikołaj Kostecki
Julian Opalski
Bolesław Srocki
Teresa Urbanowa

Współrzędne

54,45278932
54,45248400
54,45114868
54,45227849
54,45279513
54,45285472
54,45276269
54,45278265
54,45334238
54,45276965
54,45282232
54,45047134
54,44982672
54,44937681
54,44961284
54,45048732
54,44957368
54,45034949
54,44921745
54,45072216

18,54269094
18,54912839
1854653791
18,54482405
18,54278152
18,54285008
18,54294252
18,54274767
18,54348491
18,54275113
18,54286076
18,55046191
18,54928645
18,54838688
18,55057044
18,54844393
18,54727705
18,54798558
18,54842120
18,54849305

Cmentarz

Komunalny

Katolicki

Dalsze działania
W pierwszej kolejności naleŜy moŜliwie szeroko poinformować o dostępności przewodnika
oraz zachęcić do udziału w niej moŜliwie duŜej liczby uczestników.
W przyszłości moŜliwe jest:
1. Oznaczenie kolejnych grobów AK-owców w Sopocie tabliczkami z kodami QR
bez włączania do Przewodnika. Znacznie przyspieszy to opracowaniu biogramów
przez Koło w Sopocie.
W pierwszej kolejności moŜna dodatkowo oznaczyć groby Ŝołnierzy AK
uwzględnionych w ksiąŜce "In memoriam Ŝołnierzy Armii Krajowej" i dla których
zamieszczono:
• zdjęcia z pogrzebów
° Izabelli Kochanowskiej ps. "Błyskawica" (Cmentarz Komunalny: AK - 1 - 83,
brak zdjęcia grobu w ksiąŜce i w wyszukiwarce grobów) - ostatniej łączniczki mjr.
Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
° Ryszarda Mierzwy ps. "Miki" (Cmentarz Komunalny: AK - 1 - 30, brak zdjęcia
grobu w ksiąŜce i w wyszukiwarce grobów) - jako młody chłopak został
Ŝołnierzem Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej. W roku 1963 roku ukończył
studia na Akademii Medycznej w Gdańsku. Pracował w pogotowiu ratunkowym,
pływał na statkach Dalmoru.
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• biogramy
° Stanisława Skury ps. "Stanisław" (Cmentarz Komunalny: B4 - 6 - 52) - odbierał
zrzuty na 3 placówkach, brał udział w uwalnianiu aresztowanych z więzienia w
Grójcu, był dwukrotnie odznaczony KrzyŜem Walecznych. Po wojnie wykonywał
liczne prace w metalu dla odbudowywanych zabytkowych budowli Gdańska.
° Tadeusza Kellera ps. "Teka" (Cmentarz Komunalny: AK - 1 - 82) - w Powstaniu
Warszawskim walczył na terenie Śródmieścia Południowego. został cięŜko ranny
po trafieniu odłamkiem pocisku z granatnika przy przejściu z meldunkiem do
Śródmieścia Południe. Po wojnie pracował m.in. w ZETO w Gdyni oraz był
zastępcą komendanta Centrum Wychowania Morskiego ZHP.
• zdjęcia grobów
° Franciszka Kaszubowskiego ps. "Sosna" (Cmentarz Katolicki B3 - D - 1) - w
AK od lata 1942 roku w oddziale kpt. Graba. Następnie w stopniu ppor.
uczestniczył w działalności wywiadowczej. Był aresztowany przez Gestapo i
uwięziony w obozie Stuthof. W marcu 1945 roku aresztowany przez NKWD. 8
grudnia 1948 r. otrzymuje święcenia kapłańskie w Pelplinie W latach 1971 - 1987
był proboszczem parafii Chrystusa Króla w Toruniu
° Tadeusza Tarnawskiego ps, "Dal" (Cmentarz Katolicki F1 - 3 - 29) - od 1944
roku Ŝołnierz AK ps. „Piórko”. Wziął udział w Akcji Burza. W rezultacie
wysiedlenia Polaków ze Lwowa w 1946 roku wyjechał z rodzinnego miasta i
zamieszkał w Sopocie. Absolwent, a następnie wykładowca na Wydziale
Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Pełnił funkcję naczelnego
inŜyniera w Zakładzie Badań Zjednoczenia Budownictwa oraz w Biurach
Projektów „Miastoprojekt-Gdańsk” i „Inwestprojekt- Sopot”.
2. Opracowanie dla Sopotu kolejnych szlaków, przykładowo:
• Atrakcje turystyczne:
° Latarnia morska
° Molo
° Opera Leśna
° Pomnik Jana Jerzego Haffnera
° Fontanna Jasia Rybaka
° Skansen Archeologiczny Grodzisko
• Dawny Sopot
http://www.dawnysopot.pl/?content=przewodnikopis&obiekt=armiikrajowej
° Browar Górski Zameczek
° Gimnazjum Realne
° Remiza StraŜacka
° Restauracja na Wzgórzu Stiewego
° Sołectwo, Dwór (III)
° Willa Waasa
° Willa Zofii Seinmig
• Sopockie rezydencje
Kolejne propozycje podano w rozdziale KOLEJNE PRZEWODNIKI I SZLAKI.
Wtedy nazwa przewodnika byłaby "Poznaj Sopot".
3. Oznaczenie tabliczkami z kodami QR grobów AK-owców w Gdyni i w Gdańsku po samodzielnym opracowaniu biogramów oraz opracowanie gier dla w/w miast
4. Opracowanie dla w/w miast kolejnych szlaków..
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Pozostała zawartość opracowania
W kolejnych częściach opracowaniu zamieszczono
• Opisy, które będą widoczne z tabliczek QR umocowanych w 3 Miejscach Pamięci AK
° Pomnik Armii Krajowej
° Pomnik Sanitariuszki Inki
° Kościół św. Jerzego
° Kościół Św. Michała Archanioła
• Biogramy 22 Ŝołnierzy AK pochowanych na cmentarzach w Sopocie, zamieszczone w
trzech częściach
Wykaz ich zawierają zestawienia zamieszczone na zakończenie "Wprowadzenia",
razem z dodatkowymi informacjami, których wyjaśnienie będzie podawane
sukcesywnie.
W zestawieniach występuje:
° 4 Cichociemnych - wszystkich wymienionych w ksiąŜce
° 11 kawalerów Orderu VM - w ksiąŜce podanych jest 13, nie uwzględniono 2
Ŝołnierzy AK, którzy są pochowani w innych miejscach:
· Józef Bojanowski - Niechłód
· Władysław Skorupski - Warszawa Bródno
° 4 Ŝołnierzy nie ujętych w ksiąŜce: Alojzy Bruski, Zdzisław Herbert, Julian Opalski
i Mikołaj Kostecki:
Wśród kolejnych Ŝołnierzy Armii Krajowej są osoby o róŜnej przeszłości konspiracyjnej
i o róŜnych profilach pracy zawodowej po zakończeniu wojny.
Tych 22 Ŝołnierzy moŜna pewnie uznać za reprezentatywną próbę Ŝołnierzy Armii
Krajowej, którzy zamieszkali w Sopocie i których 328 zostało przyjętych do Koła Sopot
ŚZśAK.
• Pytania testowe - sprawdzające wiedzę w zakresie opracowanych opisów
• Dodatki - m.in. jak przygotowywać dane do wygenerowania przewodnika
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Zamieszczono:
• opisy 3 Miejsc Pamięci AK
° Pomnik Armii Krajowej
° Pomnik Sanitariuszki Inki
° Kościół Św. Michała Archanioła
• biogramy 2 Ŝołnierzy AK, którzy są pochowani
° Zdzisław Herbert - Cmentarz Pwązkowski
° Bolesław Srocki - Cmentarz Katolicki
MoŜliwe jest poprawianie opisów i biogramów oraz ich uzupełnianie, w szczególności na
podstawie informacji pochodzących z kolejnych źródeł oraz przekazanych przez rodziny
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Pomnik Armii Krajowej w Sopocie znajdue się w parku im. sanitariuszki Inki, jest
poświęcony poległym i pomordowanym Ŝołnierzom Armii Krajowej.
Stanowi go rzeźba Tadeusza Markiewicza na cokole wykonanym przez Leona
Czerwińskiego.
Pomnik odsłonięto 20 grudnia 1998 roku naprzeciwko gmachu Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego przy alei Armii Krajowej, między przecznicami: 1 Maja i
Władysława Sikorskiego.
W parku w jego pobliŜu znajduje się skromniejszy Pomnik Danuty Siedzikówny ps. "Inka".
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Armii_Krajowej_w_Sopocie
Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa
Polskie Państwo Podziemne to tajne struktury państwa polskiego, funkcjonujące w czasie
II wojny światowej, jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 roku SłuŜby
Zwycięstwu Polski.
Od grudnia 1940 roku zaczęto tworzenie Delegatury Rządu na Kraj - była to podziemna
organizacja obejmująca swym działaniem wszystkie ziemie polskie i posiadająca z czasem
wszystkie struktury władz Polski przedwojennej.
Rada Jedności Narodowej, będąca reprezentacją polityczną Polskiego Państwa
Podziemnego, odbyła ostatnie posiedzenie w Krakowie 27 czerwca 1945 roku.
Armia Krajowa to zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach
II wojny światowej, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez
Niemcy i ZSRR. Siły Zbrojne w Kraju były integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych,
podporządkowaną Naczelnemu Wodzowi.
Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 w wyniku przemianowania Związku Walki Zbrojnej
rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego.
W momencie maksymalnej zdolności bojowej (lato 1944) siły Armii Krajowej liczyły ok. 380
tysięcy Ŝołnierzy, w tym 10,8 tys. oficerów.
Kadrę oficerską sprzed wojny uzupełniano absolwentami tajnych kursów oraz
cichociemnymi przerzucanymi do kraju drogą powietrzną.
AK została rozwiązana 19 stycznia 1945 przez ostatniego komendanta AK gen. Leopolda
Okulickiego ps. „Niedźwiadek”.
Struktura Armii Krajowej
Na początku 1944 Komendzie Głównej AK podlegały 4 obszary: (białostocki, lwowski,
zachodni i warszawski) i 8 samodzielnych okręgów (Warszawa-Miasto, Kielce, Łódź,
Kraków, Śląsk, Lublin, Wilno i Wołyń).
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Okręgi (odpowiednik województw) dzieliły się na obwody – na początku 1944 było ich 280.
Organem dowodzenia Armii Krajowej była Komenda Główna, która składała się z siedmiu
oddziałów.
Jako odrębną jednostkę Komendy Głównej utworzono w styczniu 1943 Kedyw,
przeprowadzający akcje dywersyjne i specjalne.
Plan Odtwarzania Sił Zbrojnych
Z planowanym powstaniem powszechnym wiązał się Plan Odtwarzania Sił Zbrojnych
(OSZ) polegający na odtwarzaniu struktur Wojska Polskiego sprzed 1939.
W ramach Planu OSZ w Obszarach i Okręgach AK na terenie bazy powstańczej
planowano odtworzyć 16 dywizji piechoty, 3 brygady kawalerii oraz 1 brygadę pancernomotorową.
W ramach Planu OSZ w Okręgu Wilno w kwietniu 1944, na podstawie rozkazu
organizacyjnego Komendy Okręgu, na bazie inspektoratów utworzono sztaby 3
zgrupowań partyzanckich, w skład których wchodziło w sumie 15 brygad.
Produkcja broni
Podczas okupacji w Armii Krajowej zaprojektowano i produkowano m.in.:
• pistolet maszynowy Sten, wzorowany na konstrukcji brytyjskiej
• pistolet maszynowy Błyskawica, ulepszona wersja Stena – wyprodukowano około
700 sztuk
• miotacz ognia wzór K
• ręczny granat zaczepny Sidolówka (uŜywano takŜe nazwy R-42) - wyprodukowano
około 350 tys. sztuk
• ręczny granat zaczepny Filipinka (uŜywano takŜe nazw: ET-40, Perełka, Wańka) –
wyprodukowano około 240 tys. sztuk
Cichociemni
W latach 1941-44 przerzucono do kraju samolotami z Anglii, a później z Włoch 316
cichociemnych.
Spośród zrzuconych cichociemnych zginęło 112, w tym 84 w walce lub zamordowanych
przez Gestapo.
W Powstaniu Warszawskim brało udział 91 cichociemnych, z których 18 zginęło w walce.
Kobiety w AK
Kobiety stanowiły około 10 procent stanów osobowych Armii Krajowej.
Nadanie kobietom-Ŝołnierzom stopni wojskowych nastąpiło 23 września 1944. Straty
wśród kobiet Ŝołnierzy AK szacowane są na blisko 5 tysięcy.
Akcje sabotaŜowo-dywersyjne
Armia Krajowa prowadziła szeroko zakrojone akcje sabotaŜowo-dywersyjne obejmujące
wszelkie działania skierowane przeciwko okupantom, które nie były bezpośrednio
związane z przygotowaniami do powstania.
Dla AK dywersja i sabotaŜ stanowiły element tzw. walki bieŜącej.
Prowadzone były teŜ akcje mające na celu likwidację konfidentów i zdrajców, zgodnie z
wyrokami wydanymi przez sądy podziemne.
Samoobrona na Wołyniu
Polska samoobrona na Wołyniu miała zapewnić obronę przed masowymi mordami
Polaków przez ukraińskich nacjonalistów.
Samoobrona była realizowana przez zgrupowania polskiej ludności cywilnej i oddziały
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Armii Krajowej (ataki wyprzedzające, szkolenia, przychodzenie z odsieczą).
Na Wołyniu powstało ponad 100 ośrodków samoobrony.
Akcja Burza
Akcja Burza to operacja wojskowa przeprowadzona przez oddziały Armii Krajowej
przeciwko wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio
przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej.
Akcja Burza trwała od 4 stycznia 1944, kiedy Armia Czerwona przekroczyła na Wołyniu
granicę polsko-sowiecką z 1939, do stycznia 1945.
Mimo lokalnych osiągnięć militarnych, „Burza” w sensie politycznym zakończyła się
niepowodzeniem, respektowanie praw suwerennych władz polskich nie leŜało w planach
Stalina i państw zachodnich.
Powstanie Warszawskie
Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. i trwało sześćdziesiąt trzy dni.
W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich podczas Powstania Warszawskiego
wyniosły ok. 16 tysięcy. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do
niewoli.
W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, cięŜkich warunków bytowych oraz masakr
urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło co najmniej 150 tysięcy cywilnych
mieszkańców stolicy.
Poza Polakami najwięcej walczących w Powstaniu Warszawskim po polskiej stronie osób
było narodowości Ŝydowskiej, mogło ich być nawet 2 tysiące. – Ŝołnierzy rozdrobnionych w
oddziałach AK, AL, PAL. Drugi w kolejności pod względem ilości walczących w Powstaniu
Warszawskim naród to Rosjanie – informacje o rosyjskich powstańcach Warszawy są
niestety zapominane.
W Powstaniu Warszawskim walczył 535. pluton "Słowaków" – w ramach 1. kompanii
batalionu „Tur” Zgrupowania „Kryska”, dowodzony przez podporucznika Mirosława Iringha
"Stanko".
Bohaterowie Armii Krajowej

Gen. Stefan Rowecki „Grot”

Gen. Tadeusz Komorowski
„Bór”
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Gen. Leopold Okulicki
„Niedźwiadek
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Gen. Tadeusz Pełczyński
„Grzegorz”

Gen. August Emil Fieldorf
„Nil”

Gen. Maria Wittek „Mira”

Gen. ElŜbieta Zawacka „Zo

Gen. Jan Wojciech Kiwerski

Płk Jan Rzepecki „Prezes”

Płk Henryk LeliwaRoycewicz

Płk Mieczysław Niedzielski
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Płk Antoni śurowski
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Płk Łukasz Konrad
Ciepliński

Stanisław Broniewski
„Orsza”

Płk Aleksander
KrzyŜanowski „Wilk”

Płk Witold Pilecki „Witold”

Aleksander Kamiński
„Kamyk

Kpt. Jan Piwnik „Ponury”

Ppłk Zygmunt Szendzielarz
„Łupaszka

Ppłk. Maciej Kalenkiewicz
„Kotwicz”

Ppor. Tadeusz Zawadzki
„Zośka”
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Kpt. Andrzej Romocki
„Morro”

Krzysztof Kamil Baczyński
„Krzyś"

Tadeusz Gajcy „Topór”

Stanisław Likiernik „Stach”
Zamieszczone biogramy Ŝołnierzy pochodzą z: htps://histmag.org/Bohaterowie-ArmiiKrajowej-20-oficerow-i-zolnierzy-AK-ktorych-warto-znac-galeria-14779/3 oraz z podanych
źródeł.
śołnierze Wyklęci
śołnierze Wyklęci to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne
– antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji
Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze słuŜbami bezpieczeństwa ZSRR i
podporządkowanymi im słuŜbami w Polsce.
Inne określenia śołnierzy Wyklętych to „śołnierze Drugiej Konspiracji”, „śołnierze
Niezłomni” oraz „Antykomunistyczni Powstańcy”. W większości byli to Ŝołnierze Armii
Krajowej, którzy nie złoŜyli broni.
Od 2011 r. dzień 1 marca został uznany jako Narodowy Dzień Pamięci śołnierzy
Wyklętych - antykomunistyczny ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i
podporządkowania jej ZSRR, toczący walkę ze słuŜbami bezpieczeństwa.
W tym dniu w 1951 r. w więzieniu mokotowskim został wykonany wyrok śmierci na
siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, m.in.
został stracony Ŝołnierz AK płk Łukasz Konrad Ciepliński.
Ostatnim śołnierzem Wyklętym był sierŜ. Józef Franczak ps. „Lalek” zastrzelony 21
października 1963 r.
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Światowy Związek śołnierzy Armii Krajowej

Okręg Pomorski Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej
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https://fotopolska.eu/776771,foto.html?o=b185909
Obelisk poświęcony Danucie Siedzikównie ps. "Inka",
odsłonięty 12 lutego 2002 r.,
znajduje się w pobliŜu pomnika Ŝołnierzy Armii Krajowej
Napis na tablicy:
Pamięci Danuty Siedzikówny „Inki”,
sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK
mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”
rozstrzelanej w 18 roku Ŝycia
z wyroku komunistycznego sądu 28 VIII 1946 r. w Gdańsku.
Mieszkańcy Sopotu.
Instytut Pamięci Narodowej.
Podkomendni „Majora Łupaszki”.
Mały park, w którym znajduje się obelisk i stoi Pomnik Armii Krajowej, nazwano akowskim
imieniem sanitariuszki.
Bohaterska sanitariuszka „Inka” urodziła się w patriotycznej rodzinie, na skraju Puszczy
Białowieskiej.
Ojciec Danki w młodości (w 1913 r.) został zesłany na Sybir za działalność
niepodległościową. Po powrocie oŜenił się z Eugenią z Tymińskich i został leśniczym w
Olchowie koło Narewki. Wywieziony w 1940 roku drugi raz na Sybir, w 1941 wstąpił do
armii Andersa, umarł na Ŝołnierskim szlaku w Teheranie w 1943. Matka Danki naleŜała do
siatki terenowej AK. Po cięŜkim śledztwie prowadzonym przez gestapo rozstrzelano ją we
wrześniu 1943 roku.
Pod wraŜeniem śmierci matki 15-letnia Danka i jej starsza siostra Wiesia wstąpiły do Armii
Krajowej. Skończyły tam kurs sanitariuszek. W październiku 1944 roku Danka zaczęła
pracę w nadleśnictwie Narewka, jednocześnie naleŜąc do siatki AK kierowanej przez
leśniczego Stanisława Wołoncieja. Aresztowana wraz z pracownikami nadleśnictwa, w
czasie konwoju uwolniona przez grupę „Konusa”, trafiła do Wileńskiej Brygady AK mjr.
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POMNIK SANITARIUSZKI INKI
Zygmunta Szendzielorza, walczącej z NKWD, UB, KBW i z sowieckimi konfidentami
najpierw na Podlasiu, później na Pomorzu.
Aresztowano ją w lipcu 1946 roku w Gdańsku, gdzie pojechała po zaopatrzenie dla
oddziału. 3 sierpnia Wojskowy Sąd Rejonowy skazał ją na śmierć. Prezydent Bierut nie
skorzystał z prawa łaski (o którą wystąpił obrońca z urzędu), choć miał córkę w tym
samym wieku i tego lata odpoczywał z nią w Sopocie. W przesłanym grypsie z więzienia
„Inka” napisała: „Powiedzcie mojej babci, Ŝe zachowałam się jak trzeba”.
PowyŜszy tekst pochodzi z: http://www.miasto.sopot.pl/strona/zabytki_i_pomniki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Danuta_Siedzik%C3%B3wna Danuta Siedzikówna
Zdjęcia

https://www.polskieradio.pl/39/247/Artykul/1211044,Inka-sanitariuszka-zolnierzy-wykletych
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Kościół św. Jerzego

Sopot ul. Kościuszki 1
Kościół został zbudowany w latach 1899–1901 według projektu Ludwig von Tiedemanna,
który nie pobrał honorarium za swoją pracę. Środki na jego wzniesienie przekazali
cesarzowa Augusta Wiktoria i cesarz Wilhelm II. Władca nakazał, aby wieŜa kościelna
była widoczna ze statków na Zatoce Gdańskiej. Do 1945 kościół słuŜył celom kultu
protestanckiego i nosił wezwanie Zbawiciela.
Od 1945 roku jest to cywilno–wojskowy kościół rzymsko-katolicki pw. św. Jerzego. Pełni
teŜ funkcję kościoła garnizonowego. NaleŜy do dekanatu Sopot w archidiecezji gdańskiej
oraz dekanatu Marynarki Wojennej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Patronem kościoła parafialnego jest takŜe (od 26 września 1959) Matka Boska
Częstochowska – jako patronka drugorzędna.
Dekretem biskupim z dnia 11 grudnia 2017 Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia –
Metropolity Gdańskiego – kościół został mianowany siedzibą dekanatu, a jej proboszcz
dziekanem.
Parafia cywilno-wojskowa św. Jerzego w Sopocie
Parafia powstała w 1947. Patronami parafii są św. Jerzy oraz Matka Boska
Częstochowska – jako patronka drugorzędna.
Jej pierwszym administratorem jako parafii terytorialnej w latach 1947–1986 był
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Matulewicz ks. kan. Piotr Matulewicz,
późniejszy proboszcz w latach 1986–1991.
W 1991 przy kościele garnizonowym została erygowana przez biskupa polowego parafia
wojskowa.
Proboszczowie parafii:
• ks. kmdr por. Józef Kubalewski (do 1999).
• ks. kmdr por. Zbigniew Rećko (1999–2005), został w lutym 2016 roku mianowany
dziekanem dekanatu Marynarki Wojennej.
• ks. kmdr prał. Roman Dziadosz (2005 - 2010)
• ks. kmdr por. Józef Michalik (2010 - 2012)
• ks. płk prał. Jan Wołyniec (od lipca 2013)
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KOŚCIÓŁ ŚW. JERZEGO
Proboszczowie parafii uczestniczyli, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w
składaniu kwiatów pod Pomnikiem Armii Krajowej oraz w wojskowej asyście w kwaterze
Armii Krajowej na cmentarzu komunalnym w Sopocie.
Organizowali teŜ Opłatek ze środowiskami kombatanckimi Sopotu w Urzędzie Miejskim.
1 września 2004 roku przed kościołem garnizonowym była wzniesiona okazjonalna
dekoracja w postaci fragmentu powstańczej barykady.
W kościele jest umieszczonych kilka AK-owskich tablic pamiątkowych, których zdjęcia są
umieszczone w następnym punkcie,
Zdjęcia
Proboszczowie parafii

ks. kmdr por.
Józef Kubalewski

ks. kmdr por.
Zbigniew Rećko

ks kmdr por.
Józef Michalik

ks. kmdr prał.
Roman Dziadosz

ks. płk prał.
Jan Wołyniec
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KOŚCIÓŁ ŚW. JERZEGO
Kolejne zdjęcia przedstawiają tablice umocowane w kościele Św. Jerzego Archanioła w
Sopocie.

Warta honorowa Marynarki Wojennej i poczet sztandarowy Koła przy tablicy
upamiętniającej poległych i zamordowanych Ŝołnierzy Armii Krajowej - odsłonięcie i
poświęcenie 3 września 1994 roku, Od lewej A. Kisiel-Śliwa, J. Gurski, Z. Biegaj

Tablica upamiętniająca poległych i zamordowanych Ŝołnierzy Armii Krajowej
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KOŚCIÓŁ ŚW. JERZEGO

Upamiętnianie zmarłych członków Koła Sopot - w kruchcie kościoła - od 2003 roku.
KaŜda z tabliczek zawiera imię i nazwisko zmarłego, stopień wojskowy i krótką informację
dot. działalności w AK.
Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów
2. Chrońmy tradycje i etos Armii Krajowej
3. http://www.pomorskiak.pl/ak_tablice_pamiatkowe.htm
4. http://www.jerzy.sopot.pl/index.php?akcja=historia_parafii
5. http://www.jerzy.sopot.pl/index.php?akcja=kronika_pracy_duszpasterskiej_2010
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Kościół Św. Michała Archanioła

ul. 3 Maja 49, Sopot
Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Sopocie znajduje się w dzielnicy
Sopotu Karlikowo. Wchodzi w skład dekanatu Sopot w archidiecezji gdańskiej. Powstała w
15 grudnia 1938 i jest drugą parafią co do kolejności powstania w mieście.
Jednym z najwaŜniejszych wydarzeń w Ŝyciu i na terenie parafii, była wizyta 5 czerwca
1999 papieŜa Jana Pawła II i sprawowana przez niego Msza św. na sopockim Hipodromie.
Podczas swojej VII pielgrzymki do Polski.
Przez szereg lat przy parafii pracowali Bracia Szkolni. Obecnie swoje domy zakonne mają
tu siostry Karmelitanki od dzieciątka Jezus oraz ojcowie Karmelici Bosi.
W kościele znajdują się m.in. tablice upamiętniające:
• gen. broni Władysława Sikorskiego - Premiera i Naczelnego Wodza Wojska Polskiego
• gen. dyw. Stefana Roweckiego - Komendanta Głównego Armii Krajowej
• gen. bryg. Marię Witek - w latach II Wojny Światowej Szefa Wojskowej SłuŜby Kobiet w
Komendzie Głównej Armii Krajowej
• gen. bryg. ElŜbietę Zawacką - kurierkę Komendy Głównej Armii Krajowej,
Cichociemną, uczestniczkę Powstania Warszawskiego
• Aresztowanych podstępnie 16 Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego
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KOŚCIÓŁ SW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Zdjęcia
W kolejności chronologicznej

Tablica upamiętniająca gen. broni Władysława Sikorskiego - Premiera i Naczelnego
Wodza Wojska Polskiego
Odsłonięta 4 lipca 2003

Tablica upamiętniająca gen. dyw. Stefana Roweckiego - Komendanta Głównego Armii
Krajowej
Odsłonięta 16 września 2004 roku
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Tablica upamiętniająca aresztowanych podstępnie 16 Przywódców Polskiego Państwa
Podziemnego, odsłonięta 2005

Tablice upamiętniające członkinie Wojskowej SłuŜby Kobiet oraz gen. bryg. Marię Witek
- w latach II Wojny Światowej Szefa Wojskowej SłuŜby Kobiet
w Komendzie Głównej Armii Krajowej
Kaplica Matki Boskiej Kozielskiej
Tablice odsłonięte września 16 września 2006 roku
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KOŚCIÓŁ SW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Tablica upamiętniająca gen. bryg. ElŜbietę Zawacką - kurierkę Komendy Głównej Armii
Krajowej, Cichociemną, uczestniczkę Powstania Warszawskiego
Odsłonięta 16 września 2009 roku

Granitowa tablica z mosięŜnymi emblematami według projektu inŜ. Kazimierza Śliwy
śołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Cichociemnego i Ŝołnierza AK.
Piśmiennictwo
1. http://www.pomorskiak.pl/ak_tablice_pamiatkowe.htm
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_Archanio%C5%82a
_w_Sopocie
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Zbigniew Herbert

Zbigniew Bolesław Ryszard Herbert (ur. 29 października 1924 we Lwowie, zm. 28 lipca
1998 w Warszawie) – polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego
„Pan Cogito”, autor słuchowisk; pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Z
wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof.
Laureat ponad dwudziestu nagród literackich. Od końca lat 60. XX w. był jednym z
najpowaŜniejszych pretendentów do Literackiej Nagrody Nobla. Jego ksiąŜki zostały
przetłumaczone na 38 języków.
Zbigniew Herbert zdał maturę w styczniu 1944 roku. Rozpoczął studia polonistyczne na
konspiracyjnym Uniwersytecie Jana Kazimierza. Trwały one zaledwie trzy miesiące, bo, by
utrzymać rodzinę, uchronić się przed wywózką, pracował jako karmiciel wszy w
produkującym szczepionki przeciwtyfusowe Instytucie profesora Rudolfa Weigla. Wtedy
teŜ poeta złoŜył przysięgę i został Ŝołnierzem Armii Krajowej, a następnie ukończył tajną
szkołę podchorąŜych (stopień powiązania i stanowisko Herberta w Armii Krajowej nie jest
do końca wyjaśniony. Według relacji Ŝony poety, nie brał on czynnego udziału w walkach).
W 1981 roku Herbert włączył się w ruch „Solidarności": wziął udział w uroczystościach w
Gdańsku, odsłonił pomnik Ofiar 1956 roku w Poznaniu, zbliŜył się do działaczy
opozycyjnych.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Herbert Zdzisław Herbert
"Wilki" - wiersz Zdzisława Herberta
PoniewaŜ Ŝyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w kopnym śniegu
Ŝółtawy mocz i ten ślad wilczy
szybciej niŜ w plecy strzał zdradziecki
trafiła serce mściwa rozpacz
pili samogon jedli nędzę
tak się starali losom sprostać
juŜ nie zostanie agronomem
,,Ciemny" a ,,Świt" - księgowym
"Marusia" - matką ,,Grom" - poetą
posiwia śnieg ich młode głowy
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ZBIGNIEW HERBERT
nie opłakała ich Elektra
nie pogrzebała Antygona
i będą tak przez całą wieczność
w głębokim śniegu wiecznie konać
przegrali dom swój w białym borze
kędy zawiewa sypki śnieg
nie nam Ŝałować - gryzipiórkom i gładzić ich zmierzwioną sierść

Zdjęcia

poniewaŜ Ŝyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
został na zawsze w dobrym śniegu
Ŝółtawy mocz i ten trop wilczy

Tablica pamiątkowa na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. KsiąŜąt Pomorskich Nr 16/18
Odsłonięta 16 września 2008 roku
ZBIGNIEWOWI HERBERTOWI
1924 – 1998
POECIE I śOŁNIERZOWI ARMII KRAJOWEJ
„Idź dokąd poszli tamci do ciemności kresu
Po złote runo nicości Twoją ostatnią nagrodę
Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
Wśród odwróconych plecami i obalonych w proch”
W HOŁDZIE
Światowy Związek śołnierzy
Armii Krajowej
Okręg Pomorski
Sopot AD 2008
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ZBIGNIEW HERBERT

Tablica na budynku przy ul. Jana Jerzego Haffnera 8,
Zbigniew Herbert mieszkał tu od 1945 roku do początku lat 50-tych
Odsłonięta w 2008 roku

Piśmiennictwo
1. http://www.pomorskiak.pl/ak_tablice_pamiatkowe.htm
2. http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/44905,sopot-tu-mieszkal-zbigniew-herbert.html
3. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1167,kwiaty-od-prezydenta-nagrobie-zbigniewa-herberta.html
4. http://jasnagora.com/wydarzenie-12113
5. Agnieszka Kloc "Tylko krasnoludków nie ma bo wyszły”: cenzurowany obraz Armii
Krajowej w poezji polskiej w latach 1956–1958, Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Litteraria Polonica 19, 71-88, 2013

41

Bolesław Srocki

Bolesław Maciej Srocki urodził się 24 marca 1893 roku w folwarku OtaląŜka, pow. Grójec i
był synem Władysława (dzierŜawca folwarku) i Stefanii z domu Giersz (księgowa).
Polski polityk, działacz społeczny, poseł na Sejm II kadencji w II Rzeczypospolitej.
Udział w konspiracji 1939-1944: Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VI BiP (Biuro
Informacji i Propagandy)
Okres przed wojną
Uczył się od września 1909 roku w Szkole Realnej Witolda Wróblewskiego w Warszawie i
w czerwcu 1914 roku otrzymał tam świadectwo dojrzałości.
Podczas I wojny światowej pracował w Warszawie jako nauczyciel, a w latach 1917–1919
był „pomocniczą siłą naukową” w Biurze Pracy Społecznej.
W połowie 1920 w krytycznym momencie wojny polsko–radzieckiej wraz z Lechnickim i
Szwedowskim wchodził w skład ekspozytury KC Zetu na teren ewentualnej okupacji.
Studiował na Wydziale Filozoficznym UW od listopada 1922 do stycznia 1924.
Wybrany został w styczniu 1923 do KC Związku Patriotycznego i objął redakcję pisma
„Sprawy Polskie” oraz kierownictwo referatu młodzieŜy akademickiej (czyli funkcję łącznika
do KC Zetu). Działał w nowo utworzonym Związku Naprawy Rzeczypospolitej od 1926 i w
1928 z jego ramienia został wybrany posłem do Sejmu RP.
Dokooptowany został w 1929 do ZG Związku Seniorów Organizacji MłodzieŜy Narodowej
(OMN) i Związku Polskiej MłodzieŜy Demokratycznej (ZPMD) Szkół WyŜszych RP i
pozostawał do wybuchu wojny w składzie ZG (był takŜe łącznikiem do ZPMD Szkół
WyŜszych RP).
W 1938 objął stanowisko redaktora naczelnego w powołanym nowym piśmie „Naród i
Państwo” w miejsce organu Związku Patriotycznego „Przełom”. Był równocześnie od 1938
zastępcą sekretarza generalnego Instytutu Badań Spraw Narodowościowych.
Okres wojny
Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. i obrony Warszawy pracował jako referent
aprowizacyjny Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy. W czasie okupacji niemieckiej
pozostawał początkowo bez stałej pracy. Od lipca do października 1941 roku i ponownie
od maja do października 1942 kierował nadzorem w administracji sadu w majątku
Skorczyce na Lubelszczyźnie.
Od stycznia 1942 roku do wybuchu Powstania Warszawskiego był delegatem
aprowizacyjnym Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy.
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BOLESŁAW SROCKI
Od marcu 1940 do jesieni tego roku był redaktorem naczelnym konspiracyjnych
„Wiadomości Polskich”, centralnego organu politycznego Komendy Głównej (KG) ZWZ.
Był współpracownikiem Wydziału Informacji Biura Informacji i Propagandy KG AK (BIP KG
AK).
Był takŜe ideowym przywódcą konspiracyjnej organizacji młodzieŜowej o charakterze
samokształceniowo-wychowawczym.
Przy jego udziale jesienią 1942 wychowankowie "Petu" (m.in. Andrzej Romocki "Morro",
Stanisław Huskowski "Ali", Jerzy Zborowski "Jeremi", Bronisław Pietraszewicz "Lot",
Andrzej Łukoski "Blondyn") przeszli do nowo utworzonych Grup Szturmowych Szarych
Szeregów,
Brał udział w szkoleniu ideowym Ŝołnierzy harcerskiego baonu Kierownictwa Dywersji AK
«Parasol», dokąd trafiła większość jego wychowanków z konspiracyjnego «Petu».
Był członkiem Rady Wychowawczej przy Kwaterze Głównej Szarych Szeregów, powołanej
w marcu 1944.
W czasie Powstania Warszawskiego 1944 r. był zastępcą redaktora naczelnego
centralnego organu prasowego AK „Biuletynu Informacyjnego”; odpowiadał za stronę
polityczną pisma i uczestniczył wraz z Kamińskim w codziennych odprawach u szefa BIP
KG AK płk. Jana Rzepeckiego.
Po kapitulacji oddziałów powstańczych wydostał się z Warszawy wraz z ludnością cywilną
do Milanówka, a następnie dotarł do Krakowa, gdzie kontynuował działalność
konspiracyjną w ramach Wydz. Informacji BIP KG AK do rozwiązania tej organizacji w
styczniu 1945.
Okres po wojnie
Od kwietnia 1945 był krótko referentem Wydziału Planowania Zarządu Miejskiego m. st.
Warszawy. W czerwcu tego roku przeszedł do pracy w Instytucie Bałtyckim, mieszczącym
się początkowo w Toruniu i Bydgoszczy; kierował jego Wydziałem Pomorzoznawczym.
W listopadzie 1945 został wybrany na wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika i MłodzieŜy Akademickiej w Toruniu, w latach 1945–48 wchodził w
skład Rady Naukowej dla Ziem Odzyskanych.
Brał udział w zjazdach niemcoznawczych, wieczorach dyskusyjnych na tematy polskoniemieckie i wygłaszał na nich referaty,
W lipcu 1948 został sekretarzem generalnym biura Instytutu Bałtyckiego. Nakładem tego
Instytutu ukazały się trzy jego ksiąŜki: Główne liczby nowej Polski (1945), Nowa Polska i
nowe Niemcy (1946), Szkice i studia (1947).
Był w latach 1949–50 doradcą i opiekunem MłodzieŜowego Klubu Turystycznego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego «Watra». Po rozwiązaniu Instytutu
Bałtyckiego (1950) był pracownikiem naukowym Morskiego Instytutu Technicznego, potem
współpracował z Instytutem Zachodnim w Poznaniu.
Zmarł na raka 12 marca 1954 w szpitalu w Gdańsku.
Na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie znajduje się jego symboliczny grób.
Odznaczenia
• KrzyŜ Niepodległości (1931),
• Złoty KrzyŜ Zasługi,
• Wawrzyn Akademicki
śadnego z tych odznaczeń nie odebrał, uwaŜając te sprawy za nieistotne.
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BOLESŁAW SROCKI
Zdjęcia

Bolesław Srocki podczas okupacji
http://srocki.org.pl/?p=57

Ślub Anny i Tadeusza Huskowskich (od lewej: Bolesław Srocki, ElŜbieta Jaskólska, Anna
Huskowska (zmarła 30 sierpnia 2018 roku ),
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Huskowski Tadeusz Huskowski, Jadwiga
Mierzejewska, N.N. - ok 1950
http://srocki.org.pl/?p=57
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?
https://historia.trojmiasto.pl/Sopot-uhonoruje-mentora-mlodych-AK-owcow-n117627.html

?
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Grób Bolesława Srockiego na cmentarzu katolickim w Sopocie
lokalizacja F2 - E - 4

Symboliczny grób na Powązkach
https://klubjagiellonski.pl/2017/07/31/za-malo-sie-mowi-o-tym-czlowieku-boleslaw-srockizapomniany-wychowawca-polski-podziemnej/
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Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Bolesława Srockiego na elewacji domu przy ul.
Sikorskiego 9, gdzie spędził ostatnie lata swojego Ŝycia
21 października 2017
Film https://gdansk.tvp.pl/34503451/tablica-pamieci-ku-czci-boleslawa-srockiego
Filmy http://ibedeker.pl/relacje/przywracanie-pamieci-o-boleslawie-srockim/ !!!

Etiuda „Pomnik trwalszy nad spiŜ"
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KsiąŜka „W kręgu Bolesława Srockiego. Ludzie "Petu". Relacje-wspomnienia-polemiki”,
autorstwa Waldemara Stopczyńskiego, wydana przez Muzeum II Wojny Światowej
Piśmiennictwo
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Srocki
2. https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/boleslaw-maciej-srocki
3. http://srocki.org.pl/?p=57
4. https://historia.trojmiasto.pl/Sopot-uhonoruje-mentora-mlodych-AK-owcown117627.html#
Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego
Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2014 roku – 60 lat po śmierci swego patrona.
Adres: 80-180 Gdańsk, ul. Legendy 36
Prezesem Stowarzyszenia jest Waldemar Stopczyński.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie uŜytecznej w zakresie
upamiętniania, propagowania i kontynuowania inicjatyw związanych z działalnością
Związku MłodzieŜy Polskiej Zet ze szczególnym uwzględnieniem osoby Bolesława
Srockiego jako publicysty, tłumacza, działacza społecznego, politycznego oraz
wychowawcy młodzieŜy z kręgu mokotowskiego i Ŝoliborskiego Petu, która tworzyć będzie
kadrę dowódczą batalionów Zośka i Parasol.
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Starania o wkomponowanie w przestrzeń publiczną elementów upamiętniających
działalność Bolesława Srockiego, jego wychowanków oraz innych działaczy Związku
MłodzieŜy Polskiej Zet.
2. Organizowanie wykładów, debat, działań w przestrzeni internetowej, szkoleń,
konferencji, konkursów, wystaw, warsztatów, happeningów.
3. Wydawanie ksiąŜek, czasopism i innych materiałów mających na celu krzewienie
wiedzy o osobie i działalności Bolesława Srockiego, wywodzących się z jego kręgu
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Ŝołnierzach batalionów Zośka i Parasol oraz innych działaczach Związku MłodzieŜy
Polskiej Zet.
4. Produkcję i dystrybucję filmów, tworzenie stron internetowych.
5. Tworzenie archiwum (zbieranie archiwaliów, nagrywanie notacji).
6. Prowadzenie działalności charytatywnej, w tym w szczególności na rzecz
potrzebujących pomocy osób związanych z kręgiem zetowców, ze szczególnym
uwzględnieniem Ŝyjących kombatantów z batalionów Zośka i Parasol.
7. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami w duchu hasła Wolni z wolnymi, równi z równymi.
8. Działania słuŜące upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a takŜe wspomagające rozwój demokracji.
9. Pielęgnowanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej;
10. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
11. Współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi
oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami
naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi.
12. Wszechstronne działania edukacyjno-wychowawcze.
13. Zwiększenie dostępu do przestrzeni publicznej osobom niepełnosprawnym, w tym
dostosowanie metod przekazu do moŜliwości osób niepełnosprawnych.
14. Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym.
15. Promocję i organizację wolontariatu.
Źródło: http://srocki.org.pl/
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Zamieszczono biogramy 11 Ŝołnierzy AK pochowanych na Cmentarzu Komunalnym,
MoŜliwe jest poprawianie biogramów oraz ich uzupełnianie, w szczególności na podstawie
informacji pochodzących z kolejnych źródeł oraz przekazanych przez rodziny
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Kazimierz Dogil urodził się 1 października 1913 roku w Nowogrodzie (Rosja). Był synem
Stanisława i Stefanii z domu Roubo. Jego ojciec pracował na kolei, matka zmarła na tyfus,
kiedy Kazimierz był jeszcze małym dzieckiem. Wtedy ojciec z Kazimierzem wrócili do
Polski, do domu rodzinnego w Jachnowiczach w powiecie Szczuczyn.
Okres przed wojną
We wrześniu 1927 r.Kazimierz został przyjęty został do Gimnazjum Państwowego im.
Juliusza Słowackiego w Wilnie, w czerwcu 1933 r, zdał egzamin zwyczajny dojrzałości
typu klasycznego.
Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Szczuczynie Nowogródzkim.
Od listopada 1933 r. słuŜył w Marynarce Wojennej i po przeszkoleniach w 1935 r. uzyskał
stopień starszego marynarza. W 1937 r. odbył 10 miesięczny kurs pirotechniki w
Warszawie, został awansowany do stopnia mat. W maju 1938r, przeniesiony do rezerwy.
W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do składnicy amunicji w Gdyni jako pirotechnik.
Okres wojny
Brał udział w obronie Kępy Oksywskiej od 1 września do 19 września 1939 roku.
Za odwagę, męstwo i poświęcenie wykazane w czasie obrony Kępy Oksywskiej podany
został do odznaczenia KrzyŜem Virtuti Militari V klasy - zgłosił się na ochotnika na patrol i
podczas niego udało mu się uruchomić wózek kolejki, załadowany ostrymi zapalnikami do
amunicji przeciwlotniczej, którą w dniu poprzednim z takim trudem wydobyli Ŝołnierze ze
zbombardowanego magazynu. Uratowane zapalniki zostały przekazane do 1 baterii
przeciwlotniczej.
Podczas walk został ranny i dostał się do niemieckiej niewoli, udało się mu się uciec z
transportu i po wielu perypetiach przekroczył rzekę Bug koło Terespola i powrócić do
rodzinnego domu w Jachnowiczach.
Zimą 1939/1940 roku wspomagał Jana Skorba "Puszczyka", absolwenta tego samego
seminarium nauczycielskiego - rotmistrza 23 pułku ułanów Grodzieńskich, do
zamelinowania utworzonej przez niego grupy partyzanckiej i przejścia do konspiracji.
Grupa ta obozowała w namiotach na skraju Puszczy Nackiej gdzie została zaatakowana
przez obławę sowiecką. Jej zadaniem było organizowanie miejsc schronienia, aprowizację
ukrywających się i przygotowywanie ich przerzutów, obserwowanie planów represji,
gromadzenie i konserwowanie uzbrojenia, organizowanie pomocy dla rodzin, których
synowie znajdowali się w niewoli niemieckiej bądź sowieckiej.
Na codzień pracował jako nauczyciel w Kobrowcach i Ostrynie. Młodzi męŜczyźni w dzień
pracowali, nie nocowali jednak w domach. Miejscami ich noclegów były stodoły lub bunkry
budowane samodzielnie w lasach. W tych warunkach spotykając się w większych grupach
organizowano konspirację.
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W 1941 r. kiedy na te tereny wkroczyli Niemcy i sowieckie władze administracyjne uciekły,
Ich miejsca na wniosek Związku Walki Zbrojnej (AK) zajmowali Polacy. W ten sposób
Kazimierz Dogil został najpierw wójtem a później burmistrzem miasteczka Ostryna.
W tym czasie oficjalnie została powołana organizacja ZWZ (AK) w gminie Ostryna. Jan
Skorb „Puszczyk”objął funkcję dowódcy jednostki, jego zastępcą został Kazimierz Dogil
„Sawko” z dodatkową funkcją szefa wywiadu.
Od sierpnia 1941r. Kazimierz Dogil pełni funkcję Komendanta Regionu „Moczary” ZWZ
(AK).
W utworzonym Obwodzie Szczuczyn „Łąka”, składającym się z 5 kompanii (po 3-5
plutonów) Kazimierz Dogil był dowódcą 5, kompanii Ostryna-Kamionka „Moczary”.
Obwód wchodził wraz z Obwodem Lida i Obwodem WołoŜyn w skład Inspektoratu
Rejonowego Północnego Okręgu Nowogródek. Komendantem Obwodu był ppor.
Kazimierz Krzywicki ps. "Wiesław".
Aresztowania w kompanii "Moczary"
Około 1 lipca 1942 roku miała miejsce "wsypa” w szeregach AK: w ręce gestapo wpadły
imienne spisy Ŝołnierzy kompanii „Moczary”. W Ostrynie, Nowym Dworze, Kamionce,
Skidlu i okolicznych wioskach Niemcy ujęli wówczas dziesiątki konspiratorów, którzy
zginęli w egzekucjach lub w katowni gestapo w Grodnie.
Aresztowany został takŜe "Sawko" i uwięziony w budynku Ŝandarmerii, skuty kajdankami.
Bity nie przyznawał się do niczego. Wywieziono go do lasu, ustawiono pod drzewem,
zawiązano oczy. Niemiec wydaje komendy Ŝandarmom, ładuj broń! Słychać trzask
zamków, cel i pal. Pada salwa, pada i „Sawko" przygotowany na to, Ŝe upadnie. Niemcy
wybuchają śmiechem, to był tylko „Ŝart".
Po dwóch tygodniach zbiegł przy pomocy kolegów z konspiracji. Drzwi do celi miały
budowę kasetonową, z ruchomą jedną częscią. W umówionej chwili więzień opuścił swoją
celę i wyskoczył przez okno. Miał jednak pecha, bo pojawił się wartownik i próbował go
zatrzymać. Zrobił się szum, i Dogil zaczął uciekać pomiędzy samochodami, a później w
pole. Wartownicy z wieŜyczki zaczęli strzelać. W wyniku strzelaniny został ranny. Na
uciekiniera czekał kolega, który niósł go wzdłuŜ rzeki po wodzie, aby nie zostawiać śladów
dla pogoni. Tak dotarli do leśniczówki, gdzie był juŜ lekarz. Po pewnym czasie dotarli tam
równieŜ Niemcy, ale udało się wyrzucić rannego zawiniętego w prześcieradło przez okno.
W odwecie za ucieczkę Niemcy rozstrzelali najbliŜszą Rodzinę "Sawki" z dziećmi sióstr i
braci, w wieku lat:17,15,6,5, 3. Rozstrzelano wtedy 17 osób. Z Rodziny ocalały tylko te
osoby, które w czasie aresztowania były daleko od Jachnowicz. Przy Ŝyciu pozostawiono
jedynie Ojca Stanisława Dogila.
W Ostryni znajduje się zbiorowa mogiła siedmiu akowców rozstrzelanych w lecie 1943 r.
przez Niemców. Mogiła jest zaniedbana, napisy zatarte i nieczytelne.
SłuŜba w Oddziale Partyzanckim 301
Niedługo po ucieczce, "Sawko" z kilkoma kolegami zgłosił się do oddziału 301
dowodzonego przez znanego mu "Puszczyka". Po kilku dniach z okolic Skidla do oddziału
nadeszło jeszcze ok. 10 osób.
W obwodzie Szczuczyn operował oddział 301 dowodzony przez por. Jana Skorba (ps.
"Puszczyk"), jest on uwaŜany za pierwszy oddział partyzancki na Nowogródczyźnie.
Do maja 1943 r, wszystkie działania dywersyjno-partyzanckie dokonywane były pod
"szyldem" partyzantki sowieckiej, co miało uchronić zarówno struktury organizacyjne
Okręgu, jak i polską ludność cywilną przed odwetem Niemców.
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Przykładowe akcje oddziału partyzanckiego 301
• 5 czerwca 1943 r. oddział rozbił bandę rabunkową. Zabito 7 bandytów i 3 raniono, na
ogólny stan 13. Zdobyto: 3 karabiny krótkie, 1 karabin 10 strzałowy, 2 granaty i 200
sztuk amunicji. Dodatkowo podczas obławy zabito 2 bandytów z bronią, zabrano 900
sztuk amunicji.
• 2 sierpnia 1943 r. Razem z oddziałem 312 zniszczono na Niemnie koło Orli łodzie. W
czasie spotkania z bolszewikami zabito 3 partyzantów sowieckich. Wypad na
posterunek ochronny w majątku Dzikuszki. W trakcie akcji na stroną polską przeszło 9
policjantów białoruskich. Spalono 5 białorusińskich zabudowań gospodarczych w Orli,
w odwecie za strzelanie przez mieszkańców do oddziału. Przeprowadzono likwidację
13 białoruskich komunistów, działających na korzyść band sowieckich, zagraŜających
bezpieczeństwu polskiej konspiracji.
Wyniki działań: zabito 7 partyzantów sowieckich, zdobywając 1 rkm, dwa TT,
pozyskano drogą dobrowolnego akcesu 24 ochotników (w tym 10 policjantów).
Zdobyto: 2 rkm, 16 karabinów, granaty, amunicję, 6 koni z siodłami.
„Sawko" utworzył przy Oddziale „Puszczyka" swój Oddziałek składający się z ok. 15
Ŝołnierzy. Mieli działać na terenie Rzeszy w okolicach Skidla - Ostryny. Grupa „Sawki" ok.
5 lipca przeszła granicę i długim marszem weszła do duŜych lasów koło Ostryny. Zatrzymali się na noc w leśniczówce. Leśnika i całą jego rodzinę pilnowano. Wystawili posterunki
i zasnęli w stodole kamiennym snem. Leśnikowi, lub komuś z jego rodziny, udało się
jednak uciec i powiadomić Niemców. Wartownik słyszał kroki biegnących Niemców,
słyszał szelest ich przeciwdeszczowych płaszczy, ale zamiast strzelać lub krzyczeć alarm!
- wbiegł do stodoły i zaczął budzić śpiących: panowie Niemcy!
Niemcy tvmczasem wbiegli na podwórze, oświetlili rakietami stodołę. „Sawko" miał PPD
zawieszone na szyi. Wyskoczył ze stodoły i pociągnął długą serię. Zaskoczyło to
Niemców, moŜe zabił lub ranił kogoś z nich. Sam został cięŜko ranny. Całe lewe
przedramię miał strzaskane serią strzałów.
Mając PPD na szyi przedarł się do lasu i wrócił do oddziału „Puszczyka”. Wróciło teŜ kilku
z Oddziału „Sawki”, część bez broni. Nie wiadomo, czy ustalono wtedy ilość zabitych,
rannych i zaginionych. Tak skończyła się historia grupy „Sawki”.
SłuŜba w 77 Pułku Piechoty AK
W następnej kolejności w stopniu podporucznika był adiutantem dowódcy I batalionu 77
Pułku Piechoty AK.
Brał udział w wielu walkach, kończąc na akcji „Ostra Brama”podczas której zostało
wyzwolone Wilno. W okresie tym był siedmiokrotnie ranny.
W tym czasie był kilkakrotnie aresztowany przez NKWD: w Ostrynie, Wilnie i Ejszyszkach i
Białymstoku. Za kąŜdym razem udało mu się zbiec.
Okres po rozwiązaniu Armii Krajowej
Po rozwiązaniu AK przedostał się do Białegostoku, został zatrzymany i wcielony do 4
Zapasowego Pułku Piechoty Wojska Polskiego, wchodzącego w skład sił zbrojnych
przybyłych ze Związku Radzieckiego, z której to jednostki zbiegł.
Od października 1944r. do końca lutego 1945 r. pracował w Państwowych Zakładach
Elektrotechnicznych w Białymstoku.
W lutym 1945 roku objąl stanowisko szefa Kedywu Inspektoratu Grodzieńskiego. Jego
działalność ramach białostockiej organizacji AK-AKO trwała jednak bardzo krótko. Łącznie
uczestniczył w dwóch odprawach 3 i 14 III 1945 r. z mjr Władysławem Szymborskim
Bąkiem.
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24 marca 1945r. został zatrzymany na terenie Białegostoku i przetrzymywany, a
postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zostało wydane przez
prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku dopiero 26 września
1945 r.
W akcie oskarŜenia znalazły się zarzuty:
• od dnia wyzwolenia terenów Polski Przez Armię Czerwoną do chwila zatrzymania był
członkiem i oficerem nielegalnej organizacji AK, która miała na celu obalenie
demokratycznego ustroju Państwa Polskiego
• w czasie wojny, jesienią 1944r. działał na szkodę siły zbrojnej sprzymierzonej Armii
Czerwonej
• w czasie wojny ,w listopadzie 1944r. jako Ŝołnierz Wojska Polskiego, wbrew
obowiązkowi wojskowemu, opuścił swoją jednostkę wojskową w celu dłuŜszego i
trwałego uchylania się od obowiązku wojskowego
• po wyzwoleniu terenów Polski spod okupacji niemieckiej, aŜ do chwili zatrzymania w
dniu 24 marca 1945r. posługiwał się fałszywym nazwiskiem – Zakrzewski i uŜywał
podrobionego dokumentu jako autentycznego
W więzieniu białostockim traktowano Kazimierza Dogila jak groźnego przestępcę.
Przetrzymywany był w odosobnionej celi,w której nie było nawet pryczy. Noc spędzał
przywiązując się szalem do rury siedząc na pokrywie muszli, aby nie wyskakiwały szczury.
Jedną noc (po przesłuchaniu) spędził w karcelu wypełnionym słomą, na którą się rzucił z
myślą, Ŝe wreszcie wyśpi się w pozycji leŜącej. Szybko jednak okazało się, Ŝe w tej słomie
były wszy, które tylko czekały na jakieś ofiary. Resztę nocy spędził na stojąco tupiąc
nogami, broniąc się w ten sposób przed lokatorkami celi. Rano zjawili się straŜnicy i
zabrali Go do łaźni, a ubranie do dezynsekcji. Poza torturami, którym był poddawany
podczas przesłuchań w czasie których mdlał i wynoszony był na noszach, była to kolejna
tortura, jakiej w wiezieniu białostockim poddawano więźniów. Torturowali pracownicy
polskiej SłuŜby Bezpieczeństwa i sowieccy z NKWD chcąc uzyskać informację o osobach i
działaniach tych osób w czasie II wojny w szeregach AK.
Na początku maja 1945r. próbował się sam uwolnić się z więzienia przepiłowując kraty w
oknach. Jednak w trakcie piłowania został zauwaŜony przez straŜnika. Czyn ten był
kolejnym przestępstwem uwięzionego.
Dzięki interwencji płk „Radosława” Jana Mazurkiewicza - Zastępcy Szefa Kedywu
Komendy Głównej AK – 28 lutego 1946 roku opuścił więzienie. Pomógł mu w tym
prokurator o nieznanym nazwisku. Zaprowadził go do samochodu stojącego na
dziedzińcu więziennym, w samochodzie na tylnym siedzeniu leŜał duŜy koc. Prokurator
powiedział: Proszę wejść do samochodu przykryć się kocem, ja wywiozę Pana do
pierwszej stacji za Białystok, kupię Panu bilet, wsadzę do pociągu, a dalej musi Pan radzić
sobie sam. Tak się teŜ stało.
Od 1 maja 1946r. pracował w Ekspozyturze Wydziału Gospodarczego Zarządu Głównego
PCK mającej na celu dokonywanie odbioru na wszystkich statkach handlowych
przychodzących przychodzących z ładunkami dla Polskiego lub Amerykańskiego
Czerwonego KrzyŜa.
We wrześniu 1947 roku oŜenił się z Marią ElŜbietą Kręcką, córką leśniczego z Oliwy
Renuszewo (aktualnie Rynarzewo) Jana Kręckiego.
W 1951r. pracuje w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego jako wykładowca.
Później przez długi czas był Z-cą Dyrektora i Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w
Gdańsku – Wrzeszczu.
Zmarł 1 września 2002 roku w Sopocie.
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Odznaczenia
• KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari
• KrzyŜ Walecznych
• KrzyŜ Armii Krajowej
• KrzyŜ Partyzancki
• Medal Wojska
Zdjęcia

Kazimierz Dogil "ps. "Sawko" adiutant 1. Batalionu na koniu "Iskierka"

http://www.polska1918-89.pl/pdf/ostra-brama-2010,3138.pdf
Ostryna – zbiorowa mogiła akowców rozstrzelanych przez Niemców
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Zaświadczenie repatriacyjne wydane w celu legitymowania się oraz upowaŜniające do
zameldowania się i korzystania z kart Ŝywnościowych, 21. III. 1946
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UpowaŜnienie do wykonywania czynności słuŜbowych z ramienia Zarządu Głownego PCK
27 maja 1946 roku
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Zaświadczenie o zwolnieniu z zawodowej słuŜby wojskowej, 16 stycznia 1950 roku

Zakończenie uroczystości przy ognizku na Łysej Górze w Sopocie.
Na pierwszym planie Kazimierz Dogil i Zofia Rykowska-Cholewina
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Grób Kazimierza Dogila na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie, lokalizacja AK - 1 - 12

Pamiątkowy obelisk 77 pp i 77 pp AK na Pl. Konfederacji w Warszawie
http://www.2018.pomorskie.pl/d-Plik:77pp_1.png.Html
Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy
Armii Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_Nowogr%C3%B3dek_Armii_Krajowej
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Skorb
4. http://old.muzeum-ak.pl/biogramy/formatka.php?idwyb=90
5. https://pl.wikipedia.org/wiki/77_Pu%C5%82k_Piechoty_Armii_Krajowej
6. https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_Nowogr%C3%B3dek_Armii_Krajowej
7. http://ak-wrzeszcz.pl/?page_id=188
8. http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2067.html
9. http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2029.html
10. https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_Szczuczyn_Armii_Krajowej
11. http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2067a.html
12. http://www.polska1918-89.pl/pdf/ostra-brama-2010,3138.pdf
13. https://docplayer.pl/58613979-Za-linie-curzona-ewakuacja-oddzialow-ak-z-okregownowogrodek-i-wilno-oraz-inspektoratu-grodno-okregu-bialystok-w-latach.html
14. https://pcdn.edu.pl/source/mzlobinski/kg49.pdf
15. Edmund Kosiarz "Obrona Kępy Oksywskiej"
16. Informacje przekazane przez synową Kazimierza Dogila, Ŝonę syna Ryszarda
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Marian Golarz-Teleszyński

Marian Teleszyński jako kierownik Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej w Gdańsku
https://journals.viamedica.pl/gazeta_amg/article/download/56357/42385
Urodził się 11 lipca 1916 r. w Zagórzu, zmarł 26 sierpnia 1985 r. w Gdyni. Lekarz
ortopeda, dr hab., pracownik Akademii Medycznej w Gdańsku, Ŝołnierz Armii Andersa,
cichociemny.
Okres przed wojną
Urodził się jako Marian Golarz. Jego rodzicami byli Stanisław i Maria z domu Kajzer.
Ojciec był pracownikiem parowozowni. Dzieciństwo i lata szkolne spędził w Zagórzu. W
1935 r. ukończył Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku.
Po zdaniu matury zgłosił się ochotniczo do rocznej słuŜby w Szkole PodchorąŜych
Rezerwy 22 Dywizjonu Piechoty Górskiej przy 5 Pułku Strzelców Podhalańskich.
W 1936 r. rozpoczął studia lekarskie na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Po ukończeniu III roku studiów w 1939 r. został nominowany na
ppor. rezerwy w Korpusie Oficerów Sanitarnych.
Latem tego roku odbył dwumiesięczną praktykę w Szpitalu Sejmikowym w Równem.
Okres wojny
Zmobilizowany w kampanii wrześniowej słuŜył jako lekarz w III Dywizjonie 24 Pułku
Artylerii Lekkiej, początkowo w Armii Karpaty, potem w Armii Małopolska na trasie Pilzno
pod Tarnowem i Hłasko pod Lwowem. Po agresji ZSRR na Polskę 2 listopada 1939 r.
aresztowany przez NKWD na Kresach Wschodnich. Osadzony w więzieniu w
Dniepropietrowsku, a latem 1940 r. wywieziony do łagrów w okolicach Kujbyszewa, po
czym wiosną 1941 r. do Workuty.
W wyniku podpisanego w lipcu 1941 r. układu Sikorski-Majski 16 września tego roku
zwolniony. Po kilkunastu tygodniach morderczej wędrówki przygodnym transportem
kolejowym z Workuty, dotarł do Farab nad Amudarią, a stamtąd barkami do Republiki
Karakałpackiej. W lutym 1942 roku zgłosił się do powstającej na terenie Związku
Sowieckiego Armii Andersa i otrzymał przydział do 7 Dywizji Piechoty w Kermine i uzyskał
przydział zastępcy dowódcy Batalionu Sanitarnego i jednocześnie dowódcy 1. kompanii
tego batalionu. W sierpniu 1942 r. wraz z Armią Polską ewakuował się z ZSRR i statkiem
przez Morze Kaspijskie przypłynął do Pahlawi w Iranie. Wiosną przybył do Khanakim w
Iraku. Latem tegoŜ roku poprzez Czarną Pustynię dotarł do Palestyny. Tutaj otrzymał
awans na stopień porucznika.
We wrześniu 1943 r. rząd RP na uchodźstwie ogłosił nabór do elitarnej jednostki
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komandosów tzw. cichociemnych. Golarz zadeklarował swój akces do nowej formacji i
wraz z grupą ochotników przybył do Aleksandrii w Egipcie. Stamtąd drogą lądową poprzez
Tripolitanię dotarł do Algierii. Z Oranu na pokładzie okrętu Ville de France przypłynął do
Tarentu we Włoszech, by wreszcie zawitać w okolice Ostuni, gdzie organizowano kursy
spadochronowo-dywersyjne dla cichociemnych. 14 lutego 1944 roku złoŜył przysięgę na
rotę Armii Krajowej. Powołany teŜ został na adiutanta generała Leopolda Okulickiego.
UŜywał pseudonimu "Góral 2" (cyfra dwa wskazywała na pochodzenie cichociemnego z
obszaru włoskiego).
W nocy z 21 na 22 maja 1944 r. w ramach operacji „Weller 29" został zrzucony z samolotu
Halifax JP-222 „E” na placówkę odbiorczą „Kos”, w okolicach miejscowości Wierzbno,
24 km od Krakowa. Razem z nim skoczyli:
• Krzysztof Grodzicki ps. Jabłoń
• Władysław Marecki ps. śabik 2
• Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek
• Zbigniew Waruszyński ps. Dewajtis 2
• Tomasz Wierzejski ps. Zgoda 2.
Lądowanie Cichociemnych i gen. bryg. Leopolda Okulickiego zostało upamiętnione
pomnikiem wystawionym w miejscowości Wierzbno, gmina Koniusza, powiat proszowicki,
województwo małopolskie. Marian Golarz jest wymieniony na pomniku na drugim miejscu.
Następnie dostał rozkaz by dołączyć do powstającej 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK.
Tam objął funkcję szefa słuŜby medycznej w obwodzie brzeskim.
Latem 1944 roku walczył z Niemcami w rejonie rzeki Nurzec. Będąc wysłany z
meldunkami do walczącej Warszawy, dotarł do okolic Otwocka.
Po upadku Powstania Warszawskiego i rozformowaniu oddziału zamieszkał w
Śródborowie. 10 grudnia 1944 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu na Pradze,
a następnie przewieziony do Wronek, gdzie przebywa w celi śmierci.[1] [2]
Inna wersja l3]
W sierpniu 1944 r. w ramach akcji „Burza" Poleska Dywizja Piechoty na rozkaz swojego
dowódcy Henryka Krajewskiego rozpoczęła marsz na odsiecz walczącej Warszawie, lecz
dotarcie do stolicy nie powiodło się. 19 sierpnia w okolicy Dębe Wielkie Sowieci rozbroili i
aresztowali akowców. Golarz trafił do etapowego obozu w Brześciu nad Bugiem. 10
października 1944 r. znalazł się w więzieniu na Rakowieckiej. Był tam przesłuchiwany oraz
torturowany m.in. przez pułkownika Józefa Światło.
Okres po wojnie
Po dwóch latach pobytu w więzieniu rodzina przekupiła straŜe i w marcu 1946 r.
potajemnie opuścił więzienie.
By zmylić UB, zmienił rodowe nazwisko na Teleszyński. Następnie kontynuował studia
medyczne od IV roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, po czym
przeniósł się do Akademii Medycznej w Gdańsku i tam ukończył medycynę w 1948 r.
Przed uzyskaniem dyplomu podjął pracę w Oddziale Chirurgii i Ortopedii Dziecięcej AMG.
W roku akademickim 1953/54 mianowano go adiunktem nowo utworzonej Kliniki
Ortopedycznej AMG, kierowanej przez prof. Zygmunta Ambrosa. Dwukrotnie pełnił
obowiązki kierownika Kliniki.
Stopień doktora medycyny uzyskał w 1961 r. na podstawie pracy Metoda pomiaru i
korekcji przodoskręcenia szyjki kości udowej we wrodzonym zwichnięciu biodra. W tymŜe
roku objął stanowisko ordynatora nowo utworzonego Oddziału Ortopedyczno-Urazowego
Szpitala Miejskiego w Gdyni, które piastował do czasu przejścia na emeryturę w 1981 r.
Podczas krwawych wydarzeń w grudniu 1970 jego doświadczenie frontowe i powstańcze
było nieocenione przy udzielaniu pomocy rannym. Razem z mającym podobną przeszłość
dr. Bolesławem Hryniewieckim (m.in. był lekarzem w szpitalu w Piasecznie, działałającym
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od 6 sierpnia 1944 do lutego 1945 roku). potrafili uspokoić i porozstawiać personel: ty
selekcja, ty na operacyjną, inny na izbę przyjęć. Podczas ratowania rannych powiedział do
kolegi: Słuchaj, oni, bolszewicy, mają taką metodę, Ŝe niby pod płaszczykiem jakiejś
pomocy ty go zapiszesz, by on później dostał jakieś odszkodowanie, a to wszystko będzie
po to, Ŝeby go zgładzić w kącie jakimś.
W 1974 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Wybrane
problemy leczenia wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego w świetle własnych badań
klinicznych.
Opublikował ponad 30 prac, w tym cztery rozdziały w pierwszym po wojnie podręczniku
Zarys ortopedii ogólnej pod redakcją Z. Ambrosa.
Od 1952 r. naleŜał do Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego (w latach 1967-1974 wiceprezes Oddziału Gdańskiego), po czym został wybrany przewodniczącym sądu
koleŜeńskiego.
Zmarł 26 sierpnia 1985 r. w Gdyni. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w
Sopocie.
12 września 2010 r. na ogrodzeniu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Zagórzu (gdzie w 1916 r. został ochrzczony Marian Golarz) odbyło się uroczyste
odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej dedykowanej Marianowi Golarzowi
Teleszyńskiemu.
Odznaczenia
• KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari
• KrzyŜ Walecznych
• Medal Wojska
• KrzyŜ Armii Krajowej
• Złoty KrzyŜ Zasługi - za pracę zawodową
Zdjęcia

Marian Golarz (1935)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Teleszy%C5%84ski
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Patent oficerski Mariana Teleszyńskiego, przyznany 22 września 1938 roku
http://leopoldokulickilegungenkomendant.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

Studenci którzy jako pierwsi uzyskali absolutorium w Akademii Medycznej w Gdańsku,
wraz z wykładowcami, Marian Teleszyński - w ostatnim rzędzie czwarty od prawej
https://gazeta.gumed.edu.pl/attachment/attachment/6916/Gaz2009_11.pdf
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http://ptoitr.pl/almanach-ortopedow-polskich/o/teleszynski-marian

https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/102537

Grób Mariana Golarza-Teleszyńskiego,na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie,
lokalizacja A3 - 6 - 16
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Piśmiennictwo
1. In memoriam Ŝołnierzy Armii Krajowej, Gdańsk - Sopot 2018
2. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy
Armii Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
3. https://journals.viamedica.pl/gazeta_amg/article/download/50902/37668
4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Teleszy%C5%84ski
5. http://elitadywersji.org/marian-golarz-teleszynski-cichociemny/
6. http://piotrowscy-ze-strachociny.pl/sanoczanie/persons/groch.html
7. http://old.amg.gda.pl/uczelnia/gazeta/archiwum/gaz_08-09_2000-01.html#13
8. http://www.niedziela.pl/wydruk/93538?ra=nd
9. http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,19363408,lekarze-grudnia-70-rocznicamasakry-robotnikow-na-wybrzezu.html
10. http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/pierwszy-pokaz-dokumentu-o-grudniu70,118747,art,t,id,tm.html
11. http://www.szpitale1944.pl/i/827,szpitale-polowe-rejonu-gatyn-piaseczno
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Zygmunt Imbierowicz

Zygmunt Imbierowicz urodził się 11 kwiernia 1929 roku w Klecku, zmarł 23 sierpnia 1998
roku w Sopocie.
Jego rodzice Kazimierz (powstaniec wielkopolski) i Apolonia z domu Grześkowiak na co
dzień zajmowali się handlem. Z rodzeństwa miał tylko siostrę Anielę. Edukację w Szkole
Powszechnej rozpoczął w1936roku.
Do Szkoły Podstawowej chodził w Klecku, tam teŜ naleŜał do harcerstwa. Był wilczkiem w
gromadzie przy miejscowej IX DruŜynie Harcerzy im. Mieszka I, na miejskim stadionie
sportowym zdobywał pierwsze sprawności. W 1937 roku został szóstkowym.
Okres wojny
Po wybuchu wojny miejscowi harcerze samorzutnie stanęli do walki w obronie Kłecka, z
bronią w ręku lub w ramach OPLiG. 10 letni Zygmunt zgłosił się z innymi kolegami z
druŜyny do miejscowych władz, by pomóc tam gdzie jest potrzebny. Został gońcem w
Komitecie Pomocy Uchodźcom. Po klęsce wrześniowej uczył się dalej, ale na tajnych
kompletach. Cały czas miał nadzieję, Ŝe lada dzień, lada miesiąc wojna skończy się i
powróci normalne Ŝycie.
W czasie wojny pracował jako goniec, a następnie jako uczeń szewski.
Czas mijał a sytuacja nie normowała się. Okupant od początku zastraszał Polaków
bezwzględnym terrorem. JuŜ na „dzień dobry" w odwecie za obronę miasta rozstrzelano
kilku harcerzy z Kłecka.
Dopiero w lutym 1943 roku reaktywowano dawną druŜynę harcerską Imbierowicza.
Zgłasza się do niej by nadal, niestety w konspiracji, pełnić słuŜbę harcerską. 3 maja, w
polskie święto narodowe, Zygmunt Imbierowicz złoŜył przyrzeczenie harcerskie i przysięgę
Armii Krajowej. Został członkiem Szarych Szeregów. Jego chorągiew kierowana przez hm.
Jana Skrzypczaka nosił kryptonim „Ul Przemysław".
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Nowy tajny zastęp harcerski był w składzie:
• DruŜynowy: Włodzimierz Jasiński
• Przyboczny: Zygmunt Imbierowicz
• Skarbnik: Jan Jung
• Członkowie: Roman Majewski, Florian KrzyŜanowski, oraz dwóch kuzynów
druŜynowego z Gniezna.
Pieczątki zrobił Bolesław Dzierwa, legitymacje z pseudonimami zrobił Włodek i Romek
Majewski. Urządzono harcówkę w budynku gospodarczym - magazyn na strych u p.
Pierańskiego od strony ulicy Dworcowej.
Imbierowicz uŜywał konspiracyjnych pseudonimów „Kupało" i „Bury Wilk". Po roku został
zastępowym. Zadaniem młodych harcerzy była nauka i przygotowanie do działań
wojskowych.
Harcerze gromadzili sprzęt: 2 pistolety wojskowe, 18 naboi, 1 radioaparat słuŜący do
nasłuchu radiowego, sprzęt saperski - siekierki i łopatki oraz noŜe harcerskie, tzw. Finki.
Zdobyli równieŜ kilka map, na które nanosili zmieniającą się linię frontu.
Byli przygotowywani do „Akcji Burza". I właśnie w sierpniu 1944 roku, gdy dotarła wieść o
Powstaniu Warszawskim, i gdy wszyscy z tego faktu ogromnie radowali się, zastęp
Zygmunta Imbierowicza został aresztowany przez gestapo i osadzony w Gnieźnie.
17 sierpnia 1944 roku harcówka, w której znajdowało się 6 harcerzy, została otoczona
przez Ŝandarma i 4 miejscowych Niemców z psami. Wszystkich harcerzy aresztowano i
odstawiono do Gniezna. Na drugi dzień czterech: Jan i Henryk Jung, Romek Majewski i
kuzyn Włodzimierza Jasińskiego, zostało wypuszczonych, a "Kupałę" i Włodzimierza
Jasińskiego (obecnie Odojewskiego) zatrzymano i osadzono w więzieniu. Mieli być
wywiezieni do obozu w śabikowie koło Poznania (( jak się później okazało byli oni na liście
transportu więźniów), ale dzięki usilnym staraniom rodziców w listopadzie 1944 roku
zostali wypuszczeni i oddani pod dozór policji. Tak zakończyła się pierwsza konspiracja
Imbierowicza, gdyŜ będąc pod nadzorem policyjnym, skrajną nieodpowiedzialnością
byłoby naraŜanie siebie i innych.
Okres po wojnie
Kilka miesięcy po wyzwoleniu Kłecka przez Armię Radziecką - IX DruŜyna Harcerska im.
Mieszka I została reaktywowana. Powołano wówczas trzy zastępy: „Orły", „Kruki", i „Lisy",
na czele których stanęli: Aleksander Lubawy, Roman Lubawy i harcerz o nieustalonym
nazwisku. W końcu 1945 roku powstał czwarty zastęp, kierowany przez Zygmunta
Imbierowicza, jego przybocznym został podzastępowy Jerzy Garski. Uroczyste
przyrzeczenie zorganizowano 30 maja 1946 roku. Tradycyjnym zwyczajem, odbył się
pierwszy biwak dla IV zastępu zorganizowany w Zakrzewie.
Został przybocznym. Ukończył kursy instruktorskie, prowadził obozy harcerskie. W końcu
utworzył szczep i został jego komendantem.
W lipcu 1948 roku zorganizował obóz Harcerskiej SłuŜby Polsce, na którym był
wykonywany szereg prac społecznych, łącznie z elektryfikacją wsi. Podobozów było
dziesięć.
W Kłecku druŜyna zgromadziła ok. 50 harcerzy. Napływ do harcerstwa był coraz większy.
Powstają zastępy w Świniarach, Michalczy. Z tego względu zapadła decyzja o utworzeniu
podhufca w Kłecku, którego komendantem został dh Zygmunt Imbierowicz.
Zygmunt jak i wielu jego kolegów kontynuował rozpoczętą naukę w Gnieźnie uczęszczając
do I klasy Gimnazjum im. B. Chrobrego. Następnie uczył się w Liceum Handlowym - był
tam nawet przewodniczącym Samorządu Szkolnego.
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W roku 1948 Druh Zygmunt z grupą 70 harcerzy wyjechał na kolejny obóz do Lubniewicy
na Ziemi Lubelskiej.
Został teŜ radnym miejskim z ramienia ZHP.
Ale niestety nadeszły cięŜkie czasy dla harcerstwa. Wielu instruktorów musiało odejść, w
tym Imbierowicz. DruŜyny starszoharcerskie zostały rozwiązane.
By ocalić wolność i tradycję harcerską postanowił zorganizować tajną Organizację
Harcerską, której nadał kryptonim „MęŜne Serca". Tajną strukturę szybko odkryto, bo juŜ
29 stycznia 1949 roku, członkowie organizacji zostali aresztowani. Imbierowicz był
brutalnie przesłuchiwany.
Ślady śledztwa pozostały na ciele Imbierowicza do końca Ŝycia.
W końcu lutego 1949 r. śledztwo zostało zakończono i Imbirowicza odprowadzono
środkiem jezdni z UB na Franciszkańską, w eskorcie z pepeszami i łapskami na
chodnikacłi po obu stronach jezdni.
Po raz drugi przekraczył bramę więzienia znanego z okresu wojny. Pierwszy raz trafiłem
tam po śledztwie w Gestapo w sierpniu 19441, za przynaleŜność do nielegalnej organizacji
harcerskiej. RóŜnica polegała na tym, Ŝe teraz słyszałem ojczystą mowę, widziałem
polskie mundury i orzełki na czapkach. Reszta bez zmian. Trafił nawet do tej samej celi.
Do rozprawy odbył prawie miesięczną kwarantannę w izolacji w pojedynczej celi. Jeden z
siepaczy, o nazwisku Kaczmarek, chciał go własnoręcznie udusić. Osadzając w karcerze,
straszył, Ŝe powiesi na kracie Ŝelaznej, pozorując samobójstwo. Powiedział: Wiem, Ŝe
jesteś w bandzie i jesteś jej hersztem, ale i tak nie wyjdziesz, zginiesz w kryminale..
Rozprawa odbyła się 29 marca 1949 r. przed Rejonowym Sądem Wojskowym w
Poznaniu, skład sędziowski:
• przewodniczący: Szef WSR ppłk dr Mieczysław Janicki,
• sędzia: z-ca szefa WSR mjr Aleksander Borowski,
• asesor z WSR por. Andrzej Kruszka.
Imbierowicza bronił adwokat Ziętek,
Na rozprawie wyrokiem Zygmunt Imbierowicz został skazany na 7 lat więzienia. na
podstawie dekretu z dn. 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w
okresie obudowy Państwa Polskiego.
Trafił do Wronek, było tam więzionych około 7 – 8 tysięcy osób. Spotkał tam biskupa z
Gdańska, hrabiego Potockiego, szefa WiN z Leszna, wspaniałych Ŝołnierzy i oficerów AK,
NSZ, powstańców warszawskich i prostych, szarych ludzi z wileńskiego AK i z Wołynia.
Pod odbyciu kary 5 lat we Wronkach w 1951 roku zostaje przeniesiony do Ośrodka Pracy
Więźniów w Knurowie, gdzie pracował pod ziemią w kopalniach węgla „Knurów”, „Wesoła”
i „Wieczorek”. Praca była cięŜka, niewolnicza, ale Ŝycie okazało się prawie sielanką w
porównaniu do tego, co było w Gnieźnie i we Wronkach.
W 1953 roku zwolniono go, by z marszu wcielić do wojska. Po rekruckim przeszkoleniu i
przysiędze trafił na dwa lata do kopalni węgla, do pracy pod ziemią. Otrzymał przydział do
14 Batalionu Pracy, do kopalni „Ziemowit” w Będzinach. Ponad dwa lata był zmuszany do
ponadludzkiej pracy w piekielnych warunkach. Wielu jego towarzyszy niedoli zostało pod
ziemią na zawsze.
Z wojska Imbierowicz wrócił do Kłecka 29 kwietnia 1955 roku. Bardzo często był
legitymowany przez miejscowych milicjantów. Nie mógł znaleźć pracy. Z tego powodu
zmuszony był wyjechać do Poznania gdzie dostał pracę robotnika magazynowego w
Centrali OdzieŜowej nr 5 na Ratajach. W tym czasie skończył równieŜ w Poznaniu
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Technikum i zdobył zawód technika ekonomisty w zakresie finansów i rachunkowości.
Wiosną 1956 roku wrócił w okolice Kłecka i podjął pracę w Zespole PGR w Rybnie jako
księgowy techniczny w brygadzie remontowo budowlanej. Tam poznał swoją przyszłą
Ŝonę z którą miał dwie córki Agnieszkę i Magdalenę (zginęła w wieku 17 lat niosąc pomoc
innym)..
„OdwilŜ" 1956 roku pozwoliła mu powrócić do normalnego Ŝycia. W styczniu 1957 roku na
nowo reaktywował kłeckoską druŜynę. Skład druŜyny wiosną 1957 roku liczył juŜ 5
zastępów. W czerwcu harcerze z Kłecka wzięli udział w jubileuszowym zlocie w Janowcu
Wielkopolskim, a we wrześniu tegoŜ roku sami zorganizowali dwudniowy zlot z okazji 25lecia istnienia DruŜyny im. Mieszka I. Zlotem kierował Druh Zygmunt. Był niedoścignionym
wzorem osobowym, wspaniałym organizatorem i przyjacielem młodzieŜy. Niestety brak
pracy i dalszych perspektyw rozwoju zawodowego zmusiły go do opuszczenia Kłecka.
W 1957 roku skorzystał z propozycji przyjaciela i wyjechał do Słubic. Tam pracował w
Powszechnej Spółdzielni SpoŜywców w dziale technicznym. W Słubicach zorganizował
XIV DruŜynę Harcerską im. Jana Sobieskiego. W lipcu 1958 roku Druh zorganizował
pierwszy obóz. Zaprosił na niego swoich przyjaciół - harcerzy z Kłecka. Obóz odbył się w
Koziczynie (niedaleko Słubic) w pięknym lesie połoŜonym nad jeziorem.
Otrzymał stopień harcmistrza.
Po osiedleniu się w Sopocie w 1965 roku zaocznie skończył szkołę średnią, by Podjął
studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w 1977 roku uzyskał
magisterium.
Został członkiem Kręgu Instruktorów Seniorów „Korzenie". Przez wiele lat był dyrektorem
Rzemieślniczej Spółdzielni Remontowo-Budowlanej.
Po zmianach ustrojowych współtworzył sopockie koło Światowego Związku śołnierzy Armii
Krajowej. W listopadzie 1989 roku sopoccy AK-owcy na swojego przewodniczącego
wybrali Zygmunta Imbierowicza. Pełnił tę funkcję do 1992 r.
W tym czasie Imbierowicz zakładał Morski Oddział Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
Organizacja ta posiadała gdański adres, ale jej sekretariat praktycznie mieścił się w biurku
Druha Zygmunta. On to bowiem pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego oddziału
Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
Zmarł w 1998 roku po cięŜkiej chorobie. Został pochowany na sopockim Cmentarzu
Komunalnym, obok córki Magdy, harcerki, która w 1980 roku zmarła tragicznie niosąc
pomoc bliźnim.
Temu niezwykłemu człowiekowi i patriocie w ostatniej drodze towarzyszyli najbliŜsi,
koledzy kombatanci, harcerze. Nad mogiłą pochyliły się sztandary.
Odznaczenia
• KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• KrzyŜ Armii Krajowej
• Złoty Medal J. Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego,
• KrzyŜ za Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami.
• Złoty KrzyŜ Zasługi
• Srebrny KrzyŜ Zasługi
• ZasłuŜony Działacz Ruchu Społecznego
• Honorowa Odznaka Rzemiosła
• Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej
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Upamiętnienie
Imieniem Zygmunta Imbierowicza zostały nazwane:
Gimnazjum nr 1 w Słubicach

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kłecku

http://g1slubice.eu/viewpage.php?page_id=8

http://www.soswklecko.pl/oo%C5%9Brodku/historiao%C5%9Brodka.html

Zdjęcia i film

http://naszemiasto.pl/artykul/zygmunt-imbierowicz-z-lilijka-wzyciorysie,4510362,art,t,id,tm.html
Hm. Zygmunt Imbierowicz

71

ZYGMUNT IMBIEROWICZ

http://www.soswklecko.pl/attachments/article/176/%C5%9Bladami%20patrona_popr
awione-DG.pdf
Hm. Zygmunt Imbierowicz

Spotkanie opłatkowe Koła ŚZśAK Sopot
18 stycznia 1992 roku
Od prawej: ks. J. Kubalewski, Z. Imbierowicz, Z. Cieśla
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Finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Armii Krajowej
Urząd Miasta Sopot 26 maja 1994 roku
Od lewej: M. Kulak. W. Litomska, Z. Klawisz, K. Świetlicki, S. Zdanowicz, J. Grzywacz
J. Kozłowski. W. Fulek; w drugim rzędzie: E. Borkowski. A. Sielicki, H. Joczyn.
Z. Imbierowicz, R. Gołuński, K. Śliwa, T. Kuplicki

Grób Zygmunta Imbierowicza na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie,
lokalizacja F4 - B - 5
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W ksiąŜce zamieszczony jest rozdział "Zygmunt Imbierowicz: sylwetka instruktora
harcerskiego", którego autorem jest Urszula Świderska-Włodarczyk
Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy Armii
Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. http://naszemiasto.pl/artykul/zygmunt-imbierowicz-z-lilijka-wzyciorysie,4510362,art,t,id,tm.html
3. http://naszemiasto.pl/artykul/w-tej-samej-gestapowskiej-i-ubeckiejceli,4510364,art,t,id,tm.html
4. http://www.soswklecko.pl/attachments/article/176/%C5%9Bladami%20patrona_poprawi
one-DG.pdf
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Urodził się w Krasnosielcu (województwo mazowiecke, powiat Maków Mazowiecki)
8 marca 1988 roku, jako syn Jana Kuplickiego i Marianny ze Smolińskich, zmarł 7 marca
1945 w Skopinie (ówcześnie w obwodzie moskiewskim, obecnie riazańskin).
Okres przed II wojną światową
Dzieciństwo i pierwsze lata młodości przeŜył w miejscu urodzenia, gdzie ukończył szkołę.
jednocześnie ojciec, z zawodu kowal uczył go kowalskiego rzemiosła,
W 1908 roku Wacław został powołany do armii carskiej i słuŜył w moskiewskiej jednostce
wojskowej, kończąc szkolę kadetów. W 1913 roku wrócił do rodzinnej miejscowości.
Po wybuch I wojny światowej został ponownie wcielony do wojska i wysłany na front. 23
sierpnia w okolicach Mławy dostał się do niewoli niemieckiej i został wywieziony w głąb
Niemiec. Do 1918 roku pracował przymusowo w hucie Ŝelaza w Zagłębiu Ruhry,
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wrócił do Krasnosielca, W 1919 roku oŜenił się
z Zofią Zakrzewską.
Przejął kuźnię po ojcu i doskonalił swoje umiejętności: w 1927 roku uzyskał dyplom
mistrza kowalskiego, a w roku 1934 roku Izba Rzemieślnicza przyznała mu prawo
szkolenia uczniów.
Jako jedyny w okolicy zajmował się głownie wykonywaniem powozów, spod jego ręki
wychodziły m.in. wspaniały bryczki i wolanty.
Działał takŜe na rzecz lokalnej społeczności: był komendantem ochotniczej straŜy
poŜarnej oraz załoŜycielem i członkiem orkiestry. Udzielał się takŜe w stowarzyszeniu
katolickim,
Okres II wojny światowej
Wstąpił do Armii Krajowej, przyjął pseudonim "Kowal". W pierwszym okresie działalności
zorganizował na swoim terenie oddział Armii Krajowej i szkolił nowo pozyskanych
Ŝołnierzy. W następnych latach pełnił funkcję zastępcy komendanta Rejonu II ds. Kedywu
w Obwodzie AK Maków Mazowiecki Inspektoratu Przasnysz.
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Zarekomendował do Armii Krajowej swojego syna Tomasza ps. "Ciuwa", członka Szarych
Szeregów.
Oficjalnie całą okupację pracował w kuźni zbudowanej przy domu. W budynku naprzeciw
kwaterowali Ŝandarmi, z których jeden nadzorował pracę kuźni, wykonującej takŜe
zlecenia dla Niemców. Taka lokalizacja sprzyjała obserwowaniu ruchów Ŝandarmerii i
podsłuchiwania rozmów, do czego był zobowiązany syn Tomasz.
Okres po zajęciu Krasnosielca przez Armię Czerwoną
19 stycznia 1945 roku Krasnosielec zajęła Armia Czerwona. Dwa dni późnej do kuźni
Wacława przyszli dwaj uzbrojeni enkwawudziści, szukali coś w złomie Ŝelaza.
21 stycznia Kuplicki otrzymał do odczytania ostatni rozkaz Komendanta AK gen.
Okulickiego. W tym celu wszyscy jego podwładni zostali zwołani na wieczorną odprawę.
Podczas odczytywania rozkazu do domu wkroczyli funkcjonariusz NKWD z nakazem
rewizji.
Wszyscy uczestnicy odprawy zostali aresztowani, w tym Wacław Kuplicki i jego brat
Wincenty oraz krewni Ŝony Władysław i Henryk Sawiccy.
Wszystkich aresztowanych uwięziono w Krasnosielcu w domu przy ul. Cmentarnej i
trzymano tam przez trzy dni. Następnie przegnano ich pieszo do Przasnysza, gdzie
załadowano na samochody cięŜarowe i przewieziono do Tłuszcza. Tam załadowano po
100 osób do wagonów cięŜarowych i przewieziono do Białegostoku, a następnie do
Skopina w ZSRR - znajdującego się ówcześnie w obwodzie moskiewskim, obecnie
riazańskin. PodróŜ w bardzo cięŜkich warunkach trwała cały miesiąc. Wielu
aresztowanych zachorowało na dyzynterię, a część zmarła - był wśród nich Wacław
zmarły 7 marca 1945 roku. Wincenty, brat Wacława zmarł tydzień wcześniej
Wacław został pochowany w miejscowości Pobiedinka, odległej 4 km od Skopina, dokąd
drabiniastym wozem zwoŜono wszystkich zmarłych z pobliskich łagrów - dzisiaj nie ma
Ŝadnego śladu pochówku Wincentego Kuplickiego.
W Krasnosielcu na tamtejszym cmentarzu 21 lipca 2012 roku uroczyście została
odsłonięta tablica upamiętniająca Wacława i Wincentego Kuplickich, umieszczona
staraniem rodziny. Uroczystość prowadził syn Wacława - Tomasz Kuplicki.
Po wielu latach okazało się, Ŝe aresztowania dokonano na podstawie donosu
mieszkającego w pobliŜu Polaka, który był tajnym współpracownikiem organów
bezpieczeństwa, Armia Krajowa wydała na niego wyrok śmierci, który nie został wykonany
na skutek ucieczki, wspieranej przez mocodawców. Donosiciel podczas późniejszego
procesu sądowego stanął twarzą w twarz z synem Wacława - Tomaszem i przeprosił za
swój haniebny czyn.
Rodzina
Wacław Kuplicki miał 3 braci, w tym Wincentego i 4 siostry.
Z Ŝoną Zofią Zakrzewską miał 3 synów (2 przedwcześnie zmarło, przeŜył Tomasz)
i 4 córki.
Syn Tomasz Kuplicki ps. "Ciuwa" od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku był zwiadowcą
w placówce AK "Warta" pod dowództwem "Bułata". Dostarczał meldunki z własnych
onserwacji i dwództwa placówki. Był teŜ łącznikiem komendanta rejonu II WarszawaWschód Beniamina Pietrusińskiego ps. Lutucy". Brał czynny idział w akcjach bojowych.
We wrześniu 1944 roku został ranny ze skutkiem inwalidztwa wojennego.
Aktualnie jest Prezesem Koła Sopot ŚZśAK i Wiceprezesem Pomorskiego Okręgu
ŚZśAK.
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Zdjęcia

Waclaw Kuplicki (z lewej( absolwent szkoły
wojskowej w Moskwie 1912 rok

Waclaw Kuplicki w niewoli niemieckiej 1915
rok

Wolant - jeden z powozów, jakie wykonywał Wacław Kuplicki
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Tomasz Kuplicki, syn Wacława Kuplickiego, z rowerem którym przewoził meldunki ukryte
w ramie lub w kierownicy

Pismo z Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego KrzyŜa dotyczące losów Wacława
Kuplickigo 14 czerwca 1995 roku, .. został wzięty do niewoli przez wojska radzieckie
przebywał w obozie dla jeńców, zmarł 7 marca 1945 roku ...
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Finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Armii Krajowej
Urząd Miasta Sopot 26 maja 1994 roku
Od lewej: M. Kulak. W. Litomska, Z. Klawisz, K. Świetlicki, S. Zdanowicz, J. Grzywacz
J. Kozłowski. W. Fulek; w drugim rzędzie: E. Borkowski. A. Sielicki, H. Joczyn.
Z. Imbierowicz, R. Gołuński, K. Śliwa, T. Kuplicki

Finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Armii Krajowej
Urząd Miasta Sopot 26 maja 1994 roku
Za stołem prezydialnym siedzą Tomasz Kuplicki, Teresa Urbanowa, Kazimierz Śliwa,
Witold Rycaj

79

WACŁAW KUPLICKI

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Sopot
Urzad Miasta Sopotu 13 lutego 1998 roku
Wręczenie prezydentoqi Soporu Jackowi Karnowskiewmu legitymacji członka
nadzwyczajnego ŚZśAK
Os lewej: prezydent J. Karnowski, A. PrzysięŜny, T. Kuplicki, B. Kosmania, L. Torlinski

Symboliczny grób na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie, lokalizacja N1 - 8 -4
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Symboliczny grób na Cmentarzu Komunalnym w Krasnosielcu

Szczątki ofiar łagrów znalezionych w Pobiedince w 2012 r.
https://www.rp.pl/Historia/311289907-Zbrodnie-stalinowskie-Odnajduja-slady-ofiarNKWD.html
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Następne dwa zdjęcia dotyczą obchodów 70. rocznicy śmierci Wacława Kuplickiego, przy
symbolicznym grobie na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie - 13 marca 2015 roku
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Przemawia Prezes Koła Sopot ŚZZAK kpt. Tomasz Kuplicki - uroczystość poświęcenia
ściany epitafijnej 16 maja 2017 roku
PIśmiennictwo
1. In memoriam Ŝołnierzy Armii Krajowej, Gdańsk - Sopot 2018 rok
2. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy Armii
Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
3. http://docplayer.pl/5823149-Miesiecznik-towarzystwa-przyjaciol-ziemi-krasnosielckiejwiesci-znad-orzyca.html
Dodatek
Na początku 1945 r. zostały powołane Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego na
terenie całego Mazowsza. Rozkazem z 20 stycznia 1945 r. powołano Kierowników PUBP
m.in. w Makowie Mazowieckim (z siedzibą w Krasnosielcu) - ppor. Szemakowicz,
zastępca sierŜ. Henryk Wyszomirski, doradca sowiecki z ramienia NKWD był tzw. Kola.
Henryk Wyszomirski od 1942 r. był Ŝołnierzem AK, pełnił funkcję łącznika wewnątrz
Inspektoratu „R”. Następnie był zastępcą dowódcy Kedywu w Inspektoracie. 3 lutego 1945
r. napisał podanie o przyjęcie go w poczet funkcjonariuszy UB, został starszym oficerem
śledczym.
Działania PUBP były skierowane głównie przeciwko działaczom podziemia AK-owskiego.
Od 19 do 24 stycznia 1945 r. w Przasnyszu aresztowano około 25 osób, zaś z okolic około
150 ludzi.
W areszcie PUBP w Krasnosielcu pod koniec kwietnia 1945 roku przetrzymywanych było
42 Ŝołnierzy Armii Krajowej i NSZ, mieli być oni wywiezieni do łagrów w ZSRR.
W nocy z 1 na 2 maja 1945 r. oddział około 60 Ŝołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych pod
dowództwem przedwojennego oficera Wojska Polskiego Romana Dziemieszkiewicza ps.
„Pogoda” zaatakował areszt PUBP. Podczas wojny "Pogoda" W okresie okupacji
niemieckiej był między innymi komendantem Powiatu Ostrołęka Narodowych Sił
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Zbrojnych. Został zamordowany przez Ŝołnierzy Armii Czerwonej jesienią 1945 roku, w
pobliŜu dworca PKP w Ciechanowie.
śołnierze NSZ weszli do miasteczka z trzech stron, zablokowali drogi z Krasnosielca
na Maków Mazowiecki, Przasnysz i na Ostrołękę. Budynek aresztu zajęli po krótkiej
wymianie ognia, straŜnicy z UB, którzy schronili się na piętrze budynku. Z piwnic aresztu
uwolnili wszystkich 42 więźniów.
Wielu z nich przeszło cięŜkie tortury, nie byli w stanie poruszać się o własnych siłach.
Pokazywali połamane palce u rąk, uszkodzone szczęki i krwawe sińce na całym ciele
Uwolnieni więźniowie dołączyli do oddziału „Pogody”.
Podczas akcji zginął jeden z Ŝołnierzy NSZ, por. Julian Przczółkowski „Myśliwiec”
i 9 funkcjonariuszy UB. Ubecy po akcji wystawili jego ciało pod więzieniem, podejrzewali,
Ŝe to on, ale nie mieli pewności, bo nikt z uczestników akcji nie miał przy sobie
dokumentów. Liczyli, Ŝe koś go rozpozna. Funkcjonariusze UB w jego domu rodzinnym
załoŜyli „kocioł”, a jego rodzinę przez kilka nocy trzymali w lochach, gdzie woda była
po kolana. Nikt z nich do niczego się nie przyznał.
Oddział wycofał się z Krasnosielca, prowadząc odbitych więźniów. W lesie na zachód od
miasta na umówionym miejscu czekała grupa ubezpieczenia bocznego. Gdy główny trzon
oddziału walczył w Krasnosielcu, pododdział pod dowództwem „Sokoła” pełnił funkcję
osłonową. Jak się okazało, wydzielenie tej grupy było mądrą decyzją.
Podczas odbijania więźniów w Krasnosielcu oddział NSZ miał wykonać wyrok śmierci na
Henryku Wyszomirskim za zdradę ojczyzny, poprzez wydanie w ręce sowieckie wielu
członków AK i NSZ. Jednak wyroku nie udało się wykonać, gdyŜ poszukiwany zdołał się
ukryć.
Na odsiecz broniącym katowni ubekom pospieszyło kilkunastu funkcjonariuszy bezpieki i
Milicji Obywatelskiej. Dostali się pod ogień Ŝołnierzy „Sokoła” i zostali zmuszeni do
poddania się. Natychmiast trafili pod sąd wojenny Narodowych Sił Zbrojnych. Dwóch z
nich kazano na karę śmierci:
• Ignacy Boczar, komendant posterunku MO w Krasnosielcu
• Czesław Kuczyński, zastępca komendanta do spraw politycznych.
Nad ranem obaj zostali straceni przez rozstrzelanie. Resztę milicjantów i ubowców
puszczono wolno, po odebraniu przysięgi, Ŝe porzucą słuŜbę u sowieckiego okupanta.
W taki oto sposób uniemoŜliwiono wywiezienie z Krasnosielca do łagrów kolejnych AKowców, co spotkało wcześniej oddział Wacława Kuplickiego.
Piśmiennictwo
1. https://wpolityce.pl/historia/291380-71-lat-temu-w-krasnosielcu-zolnierze-nsz-uwolnili-zwiezienia-ub-zolnierzy-podziemia-ktorzy-mieli-byc-wywiezieni-do-sowietow
2. http://wdolnymslasku.com/2017/01/04/atak-na-katownie-ub-w-krasnosielcu-cz-4/
3. https://to.com.pl/henryk-wyszomirski-okrutny-karierowicz-z-krasnosielca/ar/9789597
4. Krzysztof Kacprzak: Zbrojne podziemie na Mazowszu Północnym w latach 1945-1947,
Rocznik Mazowiecki 16, 109 - 146, 2004

84

Władysław Marecki

/Władysław Marecki vel Władysław Marczewski pseud.: „śabik 2”, „Hipek”, „Kajtek” (ur. 23
sierpnia 1911 w Lublinie, zm. 25 marca 1999 w Sopocie) – major piechoty Wojska
Polskiego, cichociemny.
Był synem Władysława, pracownika technicznego w fabryce samolotów, i Józefy z domu
Kucharskiej.
Okres przed wojną
Po zakończeniu nauki w szkole powszechnej i technicznej we Włodzimierzu Wołyńskim (w
latach 1920–1932) odbył zasadniczą słuŜbę wojskową w 23 pułku piechoty im. płk.
Leopolda Lisa-Kuli we Włodzimierzu Wołyńskim w latach 1932–1934. Od 1 października
słuŜył w Pułku KOP „Wilejka”. Ukończył szkołę podoficerską w 1937 roku. Równolegle jako
ekstern ukończył w 1939 roku 6. klasę gimnazjum.
18 sierpnia 1939 roku został przydzielony do 2 pułku, którym był przemianowany 2 Pułk
Piechoty KOP, wchodzący w skład 1 Brygady Górskiej KOP.
Okres wojny
Wojna zastała go w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Niezwłocznie stawił się w swojej jednostce wojskowej, stacjonującej w Wilejce Powiatowej.
Była to kompania Szkolna 2 Pułku Strzelców Górskich Korpusu Obrony Pogranicza, był w
niej zastępcą dowódcy plutonu. Jednostka została skierowana w rejon śywca i rozwinęła
bezpośrednią walkę.
Brał udział w cięŜkich walkach w Beskidach (od śywca po Rabkę). W czasie bitwy pod
Gdowem 6 września był ranny i ewakuowany z pola bitwy do szpitala w Tarnowie.
Po wyjściu ze szpitala 19 września przekroczył granicę polsko-węgierską. Był internowany
na Węgrzech (w obozie Szombathely).
Po jakimś czasie nawiązał kontakt z łącznikiem ambasady polskiej i wraz z kilkoma
zaufanymi przedostał się przez Jugosławię do Grecji. Stamtąd na statku „Patric” popłynął
do Syrii, gdzie organizowała się jednostka Wojska Polskiego samodzielna Brygada
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Strzelców Karpackich. Dowódca 3 kompanii, kpt. Chrapkiewicz znał Mareckiego jeszcze
ze szkoły podoficerskiej KOP i zaproponował mu prowadzenie szkolenia strzeleckiego.
Po kapitulacji Francji, na rozkaz gen. Sikorskiego, brygada wyruszyła do Palestyny, by tam
połączyć się z armią aliancką. Trafili do twierdzy Tobruk. Podczas walk pod Gazalą
powtórnie został ranny. Po dwumiesięcznym leczeniu w Aleksandrii powrócił do jednostki
w Iraku. Został skierowany do szkoły podchorąŜych, którą ukończył z drugą lokatą
otrzymując awans na sierŜanta podchorąŜego. Ukończył równieŜ kurs dowódców
oddziałów szturmowych w Centrum Wyszkolenia Armii. Został wraz z 3 Dywizją Strzelców
Karpackich 2 Korpusu Polskiego przerzucony do Włoch.
Zgłosił się do słuŜby w kraju. Po przeszkoleniu w dywersji został zaprzysięŜony 14 lutego
1944 roku w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza i przeniesiony do Głównej Bazy
Przerzutowej w Brindisi we Włoszech. Zrzutu dokonano w nocy z 21 na 22 maja 1944 roku
w ramach operacji „Weller 29” dowodzonej przez mjra naw. Eugeniusza Arciuszkiewicza.
Zrzut na placówkę odbiorczą „Kos”, w okolicach
od Krakowa.

miejscowości Wierzbno,

24 km

Razem z nim skoczyli:
• por. Marian Golarz ps. Góral 2,
• rtm. Krzysztof Grodzicki ps. Jabłoń 2,
• gen. bryg. Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek - późniejszy (ostatni) komendant główny
Armii Krajowej.
• ppor. Zbigniew Waruszyński ps. Dewajtis 2,
• kpt. Tomasz Wierzejski ps. Zgoda 2.
Zrzut przyjmowały wspólnie: oddział partyzancki Armii Krajowej oraz oddział Batalionów
Chłopskich, pod dowództwem Jana Latały ps. Topór.
Lądowanie Cichociemnych i gen. bryg. Leopolda Okulickiego zostało upamiętnione
pomnikiem wystawionym w miejscowości Wierzbno, gmina Koniusza, powiat proszowicki,
województwo małopolskie.
Marecki przez 3 tygodnie oczekiwał na przydział ukrywając się w okolicach placówki
odbiorczej.
Po skoku Marecki otrzymał przydział do krakowskiego „Kedywu” jako instruktor
szkoleniowy w Inspektoracie Miechów. Po ogłoszeniu Akcji „Burza” został dowódcą 3
kompanii „Tobruk” w składzie samodzielnego Partyzanckiego Batalionu Szturmowego
„Suszarnia” operującego w strukturze Inspektoratu Miechów Okręgu Kraków AK. Działał
on w ramach 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej pod dowództwem gen. Bolesława
Nieczui Ostrowskiego. Większość bitew Marecki ze swoją jednostką stoczył w sierpniu
1944 r. Wysadzano tory kolejowe i mosty, atakowano grupy Ŝołnierzy niemieckich w
rejonie miechowskim i olkuskim.
Równocześnie od 14 września 1944 roku pracował jako oficer wyszkolenia w 106 Dywizji
Piechoty. Uczył minerstwa, dywersji i taktyki szturmowej.
Od 15 listopada 1944 roku, w wyniku częściowej demobilizacji 106 Dywizji Piechoty, jego
3 kompania została zredukowana do siły 2 plutonów pozostających w dyspozycji dowódcy
120 pułku piechoty, a od 5 grudnia – dowódcy dywizji.
Marecki zdał kompanię „Bemowi” albo Zbigniewowi CzyŜewiczowi, ps. „Miś”, „Błękitny”, w
dniu 5 stycznia 1945 roku.
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Okres po wojnie
Po wojnie osiedlił się początkowo w Gdańsku. Pracował tam jako kierownik wydziału
ekonomicznego i zaopatrzenia w Zakładach Przemysłu Zapałczanego. Był nękany przez
SłuŜby Bezpieczeństwa W 1948 roku rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej, jednak
nie pozwolono mu na ukończenie tych studiów.
W 1976 roku przeszedł na emeryturę. Działał w Związku Inwalidów Wojennych RP. W
roku 1989 Władysław Marecki aktywnie włączył się w tworzenie miejskich struktur
Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej.
Przez ostatnie lata Ŝycia mieszkał w Sopocie. Został pochowany w Kwaterze Armii
Krajowej na sopockim Cmentarzu Komunalnym.
Odznaczenia
• KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari - po wojne
• KrzyŜ Walecznych – dwukrotnie, oba 17 stycznia 1945 roku
• Srebrny KrzyŜ Zasługi z Mieczami – 25 września 1944 roku
• KrzyŜ Partyzancki
• KrzyŜ Armii Krajowej.
śycie rodzinne
W grudniu 1944 r. Władysław Marecki poślubił łączniczkę AK Krystynę Skoczek i wyjechał
z nią do Rzeszowa. Po roku przyjechali na WybrzeŜe, zamieszkali w Sopocie. Mieli 2
synów: Zbigniewa (ur. w 1946 roku) i Wojciecha (ur. w 1949 roku).
Upamiętnienie
W 1993 r. w Wierzbnie został odsłonięty pomnik upamiętniający skok gen. Okulickiego.
Obok nazwiska generała wyryto nazwiska uczestników tamtego zrzutu. Na trzecim miejscu
wymieniono Władysława Mareckiego.
Zdjęcia

Grób Władysława Mareckiego na cmentarzu komunalnym w Sopocie,
lokalizacja AK -1 - 38
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Pomnik upamiętniający lądowanie Cichociemnych i gen. bryg. Leopolda Okulickiego
Wierzbno, gmina Koniusza, powiat proszowicki, województwo małopolskie.
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/627-wierzbno-pomnikupamietniajacy-ladowanie-cichociemnych-i-gen-bryg-leopolda-okulickiego
Napis na pomniku:

TUTAJ NOCĄ Z 21 NA 22 MAJA 1944 ROKU
ZE ZRZUTU NA PLACÓWKĘ „KOS” W WIERZBNIE
LĄDOWAŁA EKIPA CICHOCIEMNYCH „WELLER-2”
GEN. BRYG. LEOPOLD OKULICKI „KOBRA 2”
POR. MARIAN GOLARZ „GÓRAL-2”
RTM. KRZYSZTOF GRODZICKI „JABŁOŃ-2”
PPOR. WŁADYSŁAW MARECKI „śABIK-2”
PPOR. ZBIGNIEW WARUSZYŃSKI „DEWAJTIS-2”
KPT. TOMASZ WIERZEJSKI „ZGODA-2”
BY WALCZYĆ O WYZWOLENIE OJCZYZNY
1993 RODACY

Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy Armii
Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. http://elitadywersji.org/wladyslaw-marecki-cichociemny/
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Marecki
4. https://www.polskieradio.pl/287/5715/Artykul/1703941,Marecki-Wladyslaw
5. http://naszemiasto.pl/artykul/cichociemni-z-sopotu-major-wladyslawmarecki,4492560,art,t,id,tm.html
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Kazimierz Piątkowski

Urodził się 19.02.1924 zm. 14.12.2007
Kazimierz Piątkowski ps. „Poranek” -, strz./plut. cz.w.
W styczniu 1943 r. rozpoczął działalność konspiracyjną w placówce o kryptonimie „Mors"
w Marcinkowicach. Placówka ta wchodziła w skład 6. Komp. BCh 112. Pp. 106. Bp. ZWZAK.
Początkowo jest łącznikiem i kolporterem gazetki BCH pt. „Czyn". Prowadzi obserwacje
transportów drogowych i kolejowych nieprzyjaciela.
Wiosną 1944 r. zostaje odkomenderowany do 2. Komp. OP "Skrzetuski, wchodzącej w
skład Sampdzielnego Batalionu Partyzanckiego „Suszarnia" 106. DP-AK. Bierze udział we
wszystkich akcjach bojowych, m.in. opanowanie Charsznicy, odbijanie więźniów, walki w
Górach Miechowskich
WyróŜniał się w duŜym stopniu odwagą i ofiarnością.
Struktura organizacyjna Obwodu Miechów
Placówka Marcinkowice była jedną z pięciu placówek wchodzących w skład Obwodu
Miechów Armii Krajowej. Obwód ten był jednym z trzech wchodzących w skład
Inspektoratu Rejonowego AK Miechów "Miś", "Michał", "Maria" - będącego częścią Okręgu
Kraków Armii Krajowej.
Sieć konspiracyjna kaŜdego obwodu obejmowała rozmieszczone na całym terenie
placówki, w skład których wchodziły plutony i druŜyny sformułowane zgodnie z
regulaminami obowiązującymi w Wojsku Polskim.
Inspektorat swym zasięgiem obejmował obszar 3 tys. km2 i był zamieszkany przez 370
tys. osób. Systematycznie przekształcał się organizacyjnie i strukturalnie. Po
ukształtowaniu struktury w szkoleniach przygotowywano się do akcji "Burza", a akcje
zbrojne prowadziły m.in. grupy dywersyjne "Dominiki" oraz oddziały partyzanckie
"Skrzetuski", "Wołodyjowski", "Bartosz Głowacki", które następnie scalono w Samodzielny
Partyzancki Batalion Szturmowy "Suszarnia", którego dowódcą był kpt. cc Antoni Iglewski
ps. "Ponar".
Wiosną 1944 Inspektorat przekształcił się, formując na wzór przedwojenny dwie wielkie
jednostki bojowe. Latem 1944 roku 106 Dywizji Piechoty AK "Dom" pod dowództwem
mjr./ppłk. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego "Tysiąca" oraz Krakowskiej Brygady Kawalerii
Zmotoryzowanej AK "Bank" pod dowództwem mjr./ppłk. Edwarda Kleszczyńskiego
"Dzika", razem ok. 20 tys. Ŝołnierzy.
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Placówka Marcinowice „Mors”
Komendantami placówki byli:
• ppor. rez./kpt. Tomasz Adrianowicz ps. „Pazur”,
• ppor. rez. Czesław Dziubek ps. „Hardy”,
W placówce tej kpr./plut. Kazimierz Piątkowski był kolporterem. St. strz. Daniela
Piątkowska "Rosa" - ofic. WSK i dowódcą druŜyny sanitarnej, punkt kontaktowy był
zorganizowany w szkole, prowadziła go nauczycielka Genowefa Piątkowska ps.
„Rosa”???
Stan osobowy wynosił około 120 osób, z których uzbrojenie posiadało około 50-60%
stanu.
W placówce były zorganizowane 3 plutony oraz oddział dywersyjny.
Oddział partyzancki "Skrzetuski"
Oddział Partyzancki "Skrzeuuski" został sformowany na wiosnę 1944 r. Był pierwszym
oddziałem partyzanckim - OP w Inspektoracie "Maria", w pełnym tego słowa znaczeniu.
Jego organizatorem i pierwszym dowódcą był por. Alojzy Dziurski „Kmita”, a od lipca 1944
roku - ppor. rez. Stanisław Jazdowski „śbik”.
19 lipca 1944 roku OP „Skrzetuski” przepędził ze wsi Wolica Ŝandarmów z Kosłowa
rabujących mieszkańców
W nocy z 20/21 lipca w rejonie KsiąŜa Wielkiego Ŝandarmeria przeprowadziła liczne
aresztowania wśród ludności miejscowej. Aresztowani znajdowali się w KsiąŜu Wielkim i
wkrótce mieli być przetransportowani do Miechowa prawdopodobnie furmankami konnymi.
Dowódca batalionu nakazał odbicie więźniów na szosie KsiąŜ Wielki-Miechów.
Zajęcie stanowisk na podstawie wypadowej zasadzki nastąpiło koło godziny 10.00.
„śbik” podzielił oddział na trzy grupy bojowe, ustalając miejsca zasadzki dla kaŜdej z nich patrz zamieszczony szkic akcji.
Gdy cały konwój znalazł się w zasięgu zasadzki grupy wypadowe partyzantów wyskoczyły
nagle na szosę i zaczęło się rozbrajanie Niemców.
Mimo całkowitego zaskoczenia, jednak część Niemców, w liczbie około 20-tu, zdołała
zbiec w przeciwną stronę od zasadzki i ukryć się w tak zwanym «Diabelskim Dole».
Pozostałych Niemców dosłownie ściągnięto za kołnierze z wozów i rozbrojono. Więźniom
kazano uciekać do lasu po stronie przygotowanej zasadzki partyzanckiej. Furmanki
puszczono na drogę polną Trąby-Cisie.
Nagle od strony Miechowa niespodziewanie pojawiła się kolumna zmotoryzowana
Wehrmachtu licząca kilkadziesiąt pojazdów oraz tankietki. która zatrzymała się w pobliŜu
Cisiej Woli (około 2 km od nas), a Ŝołnierze zajęli stanowiska bojowe.
Na jej widok, "Poranek" z rozkazu ppor. "Pająka", skierował ogień swojego karabinu
maszynowego, aby Niemców zatrzymać na zajmowanych stanowiskach, aby nie odcięli
drogi odwrotu
Jeńców w liczbie 20/25 doprowadzono w głąb lasu, gdzie rozebrano ich do bielizny i boso
z nakazem zabrania ich rannych na zaimprowizowanych noszach wysłano szosą do
Miechowa.
Znaczną zdobycz w postaci uzbrojenia i umundurowania zamelinowano w bunkrze
zbudowanym w Cisiach.
Całe zgrupowanie partyzanckie odczekało kilka godzin w pobliskich lasach i pod osłoną
nocy odmaszerowało w Lasy Tunelskie.
Istotną rolę w konchowej fazie akcji odegrał Kazimierz Piątkowski. Został wybrany jako
celowniczy karabinu maszynowego MG-42 w grupie dowodzonej przez "Borowika". Załoga
zajęła stanowisko w samotnej stodole, posiadało moŜliwość ostrzału szosy od strony
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Miechowa, jak równieŜ i od strony KsiąŜa Wielkiego, łącznie z duŜą serpentyną w kształcie
litery M, gdzie w środku serpentyny znajdował się mostek. Ogień z karabinu
maszynowego miał odciąć Niemcom drogę odwrotu, zmusić ich do poddania się lub
wystrzelać ich w wypadku niepoddania się.
Szczególny udział Piątkowskiego dotyczył przeciwdziałania kolumnie, która mogła
zniszczyć oddział "śbika". Dzięki przytomności umysłu, odwadze i szybkiemu działaniu
sierŜ. Tadeusza Pacyny ps. „Borowik” (szefa Oddziału "Skrzetuski" pełnionemu podczas
akcji rolę zastępcy "śbika"), który wraz z celowniczym „Porankiem” przez zaskoczenie
ogniem karabinów maszynowych i granatami grupy Ŝandarmów blokujących ruch
partyzantów zniszczył ją, umoŜliwiając w ten sposób wycofanie się dowódcy z oddziałem.
Batalion "Suszarnia"
Latem 1944 dojrzała koncepcja utworzenia Batalionu Szturmowego, jednostki o duŜych
moŜliwościach, która na wypadek "Burzy" miała wykonać najwaŜniejsze zadania.
4 sierpnia 1944 roku dowódcą Batalionu Szturmowego został mianowany kapitan cc
Antoni Iglewski, pseudonim "Ponar", dotychczasowy trzeci zastępca inspektora do spraw
partyzantki, dywersji i sabotaŜu. W skład tej jednostki, noszącej kryptonim "Suszarnia"
weszły oddziały partyzanckie "Skrzetuski" i "Bartosz Głowacki" oraz "Dominiki-Olgi",
"Dominiki-Magdaleny" i częściowo "Dominiki-Pelagii".
Batalion składał się z trzech kompanii:
• 1 - "Batory" (trzy plutony),
• 2 - "Sobieski" (trzy plutony, w tym I pluton "Skrzetuski", dowodzony przez ppor.
Jerzego śelaśkiewicza, pseudonim "Trójgrot"; zastępca chorąŜy Franciszek Szwedo,
pseudonim "Wiarus")
• 3 - "Tobruk" (dwa plutony).
Batalion w ramach przygotowań do akcji "Burza" został włączony do 106 DP AK
Odznaczenia
• KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari
• KrzyŜ Walecznych
• Odznaka Wereana Walk o Niepodległość
Zdjęcia

strz./plut. Kazimierz Piątkowski „Poranek”
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Szkic akcji oddziału partyzanckiego "Skrzetuski" pod Cisią Wola na konwój z więźniami 24 sierpnia 1944 roku

I. pluton "Skrzetuski" 2. kompanii,
w pierwszym rzędzie 4. od prawej dowódca plutonu ppor. Jerezy śelaskiewicz "Trójgrot"
śródło: Jerzy Michał śelaśkiewicz "Koraab": Znad Niedzicy w świat - Wspomnienia
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Poświęcenie sztandaru. Od lewej ks. Stanisław Dulak, Teresa Urbanowa,
ks. bp. Tadeusz Gocłowski,i Kazimierz Piątkowski

. Od lewej Teresa Urbanowa, Kazimierz Piątkowski i konsul grecki Fivos Ferengas
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Grób Kazimierza Piątkowskiego na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
lokalizacja AK - 1 - 62
Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy Armii
Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski: Inspektorat AK "Maria" w walce
http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/Content/56687/Inspektorat_AK_tom_II_cz_II.pdf
3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski: Rzeczpospolita Partyzancka
http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/Content/56685/Rzeczpospolita.pdf - tu jest opis akcji
pod Cisią Wola
4. http://www.24ikp.pl/skarby/rp44/art/20171026symp_marciniak/art.php
5. http://www.24ikp.pl/skarby/rp44/art/20171026symp_marciniak/gr/sympozjum_marciniak.
pdf
6. http://miechow.info/?pId=7
7. https://pl.wikipedia.org/wiki/106_Dywizja_Piechoty_Armii_Krajowej
8. Informacje przekazane przez ppor. Jerzego śelaśkiewicza ps. "Korab" "Śmiały" - brata
stryjecznego ppor. Jerzego śelaśkiewicza ps. "Trójgrot", dowódcy plutonu "Skrzetuski.
"Korab" znał osobiście Kazimierza Piątkowskiego, jako Ŝołnierza ODP "Skrzetuski".
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Marian Podgóreczny

http://www.ak-kresy.pl/biografie/formatka.php?idwyb=4
Rtm. (kpt.) mgr Podgóreczny Marian "śbik" - ur. w miejscowości Zaostrowiecze - NieświeŜ
(Kresy II RP). Rocznik 1927. Luzak - goniec d-cy w 3 szwadronie i d-cy 27 Pułku AK chor.
(ppor. "Nieczaja"). Dowódca sekcji w 3 szwadronie. Związany w Sopotem.
Syn Władysława, urodzony w miejscowości Zaostrowiecze pow. NieświeŜ, pełnił
zaszczytną słuŜbę w konspiracji od lipca 1941 do 1945 roku.
Okres wojny
W ZWZ – AK od 1942 do 1945. DruŜynowy Tajnej DruŜyny Harcerzy pod pseudonimem
„śbik”, następnie dowódca oddziału AK w Rejonie „StraŜnica” (NieświeŜ), z którym
dołączył do zgrupowania AK pod dowództwem cichociemnego por. Adolfa Pilcha „Góra”,
„Dolina”, walcząc z dwoma wrogami.
Przebył cały 700-kilometrowy szlak bojowy z Puszczy Nalibockiej przez Puszczę
Kampinoską, biorąc udział w powstaniu warszawskim, do lasów kieleckich.
Marian Podgóreczny zostaje awansowany, jako najmłodszy w pułku (mając 17 lat) na
dowódcę 3 sekcji jazdy w 2 plutonie dowodzonym przez wachmistrza Antoniego "Wira"
Burdziełowskiego przy grupie kawalerii dowodzonej przez rotmistrza Zdzisława "Nieczaja"
Nurkiewicza.
Uczestniczył w walkach: pod Aleksandrowem, pod Truskawką, pod Brzozówką, pod
Kiścinnem, pod Pociechą, pod Piaskami, pod Pilaszkowem, pod Rybitwą, pod
Zaborówkiem, pod Łuszczewkiem, nad Utratą, pod Baranowem, pod Jaktorowem w
Puszczy Mariańskiej nad Pilicą, pod Białym Ługiem, na Widuchu, pod Hutą, pod
Bokowem, pod Kazanowem, w szarŜy pod Opocznem, pod Kraśnicą.
W kilka dni po wkroczeniu na Kielecczyznę wojsk Armii Czerwonej, zostaje skazany przez
sąd NKWD na karę śmierci za posiadanie broni. Prowadzony na rozstrzelanie uniknął
wykonania wyroku dzięki nieoczekiwanej interwencji administratora majątku Kraśnica.
Okres po wojnie
W latach 1945–1946, jako Ŝołnierz Ruchu Samoobrony AK i Narodu (6. kompania – 25.
pułku piechoty) został skierowany do pracy w MO (Opoczno, Łęczyca), podlegającej
wówczas Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Zgodnie z poleceniem swych władz
konspiracyjnych nigdy nie skorzystał z amnestii, a takŜe nie ujawnił w UB zarówno swych
walk przeciwko partyzantom sowieckim, jak i swej prawdziwej roli w milicji.
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W 1946 roku ukończył Gimnazjum Nauczycielskie w Łęczycy. Do liceum uczęszczał w
Bydgoszczy. W latach 1947–1951 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra praw.
W latach 1947–1950 był redaktorem naczelnym Pomorskiej Czuwajki – miesięcznika
Pomorskiej Chorągwi ZHP w Bydgoszczy. Jeszcze w czasie studiów pracował w redakcji
dziennika Ziemia Pomorska w Bydgoszczy, potem w Dzienniku Bałtyckim w Gdyni (1950–
1964). Zajmował się tematyką społeczno-prawną, pisał bezkompromisowe artykuły,
naraŜając się ówczesnym władzom.
W 1956 w publicznych wystąpieniach domagał się praworządności i równouprawnienia w
stosunkach z ZSRR; w 1968 potępił publicznie bicie studentów w komisariatach MO, za co
był represjonowany; w sierpniu 1980 brał udział w pamiętnym strajku gdańskich
stoczniowców.
W latach 1963–1982 był takŜe radca prawnym w Stoczni Remontowej Radunia w
Gdańsku, a w okresie 1965–1982 był teŜ dziennikarzem Wieczoru WybrzeŜa.
Po 13 grudnia 1981 został wysłany na bezterminowy bezpłatny urlop w RSW „Prasa”.
PoniewaŜ nie poddał się obowiązkowi weryfikacji dziennikarzy, w 1982 przeszedł na
wcześniejszą emeryturę.
Od listopada 1980 do 2000 radca prawny w Regionie Gdańskim Solidarności i Stoczni
Gdańskiej. W listopadzie 1980 na KZD we Wrocławiu został wybrany na sekretarza
Krajowej Komisji Zawodowej Radców Prawnych „S”. W latach 1980–1981 był członkiem
redakcji Biuletynu Informacyjnego Stoczni Remontowej «Radunia», pisma KZ „S”.
W latach 1989–1992 publicysta Dziennika Bałtyckiego; 1990–1991 prezes Dziennikarskiej
Spółdzielni Pracy Dziennik Bałtycki i dyrektor wydawnictwa Tygodnik Bałtycki. W tym
samym czasie jest radcą prawnym Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Wiceprezes Koła Światowego Związku śołnierzy AK w Sopocie, honorowy członek
Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Autor ksiąŜek: Na koniu i pod koniem 1972, 2016, Albert Forster, gauleiter i oskarŜony
(Wyd. Morskie, Gdańsk 1977), trylogii Doliniacy 1990, 1991,2010, 2013, „Góra”, „Dolina” –
partyzant nie pokonany – wywiad rzeka z cichociemnym Adolfem Pilchem 2015.
Wraz z Rajmundem Bolduanem był współautorem ksiąŜek Deutschland w płomieniach
(Wyd. Morskie, Gdynia 1960) o kaszubskiej partyzantce wchodzącej w skład AK, i Bez
mundurów o Tajnym Hufcu Harcerzy w Gdyni.
Odznaczenia
• Srebrny KrzyŜ Orderu Wojennego Virtuti Militari
• KrzyŜ Walecznych
• KrzyŜ Oficerski OOP
• KrzyŜ Kawalerski OOP
• KrzyŜ Armii Krajowej
• Warszawski KrzyŜ Powstańczy
• KrzyŜ Partyzancki
• Harcerski KrzyŜ za Zasługi dla ZHP z Mieczami
• Medal Wojska
• Medal za Warszawę
• Medal Rodła
• Złoty i Srebrny Medal Pamięci Walk i Męczeństwa
• Medal Pro Memoria
• Honorowa Odznaka 27 Pułku AK
• Honorowa Odznaka Klubu Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
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Zdjęcia

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/marian-podgoreczny,35289.html#3

Mecenas Marian Podgóreczny, grudzień 2004 r.
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Ostatnie zdjęcia dotyczą pogrzebu

http://www.ak-kresy.pl/galeriasn1/formatka.php?idwyb=114&idwz=832
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http://www.ak-kresy.pl/galeriasn1/formatka.php?idwyb=114&idwz=832

https://www.jaktorow.pl/news,139,na-wieczna-warte-odszedl-marian-podgorecznypseudonim-zbik.html
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https://www.jaktorow.pl/news,139,na-wieczna-warte-odszedl-marian-podgorecznypseudonim-zbik.html

Grób Mariana Podgórecznego na cmentarzu komunalnym w Sopocie,
lokalizacja AK - 1 - 84
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Piśmiennictwo
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Podg%C3%B3reczny
2. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/marian-podgoreczny,35289.html
3. https://www.jaktorow.pl/news,139,na-wieczna-warte-odszedl-marian-podgorecznypseudonim-zbik.html
4. http://www.ak-kresy.pl/galeriasn1/formatka.php?idwyb=114&idwz=827
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Zdzisław Russek ps. Zubr" urodził się w roku 1922 w Wilnie.
Okres wojny
Działalność konspiracyną rozpoczął w grudniu 1941 roku. Ukończy Szkołę PodchorąŜych
AK w Warszawie. Od marca 1944 roku był dowódcą plutonu w samodzielnym oddziale
partyzanckim „Wicher" dowodzonym przez https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Kucharski
ppor. Witolda Kucharskiego. Brał udział w woieli akcjach bojowych.
Oddział operował na terenie piotrkowskim, opoczyńskim i Końskich.
Oddział ten około 15 lipca 1944 roku wszedł w skład
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_Pu%C5%82k_Piechoty_Armii_Krajowej 25 Pułku Piechoty
Armii Krajowej.
Oddział „Wicher” do chwili rozformowania 17 stycznia 1945 przeprowadził 44 bitwy i
potyczki nie ponosząc większych strat, a wraz z 25 pułkiem piechoty stoczył jeszcze
dwanaście walk.
Okres po wojnie
Studia wyŜsze w WyŜszej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, ukończył w 1951 r.
Od roku 1949 pracował w rybołówstwie morskim (w PPiUR „Arka", Radzie Przedsiębiorstw
Rybackich, PPiUR „DaImor, Wydawnictwie Morskim) na róŜnych kierowniczych
stanowiskach, skąd po 16 latach przeszedł do pracy naukowej w Morskim Instytucie
Rybackim w Gdyni.
W okresie pracy w Instytucie utrzymywał ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami rybackimi. Zjednoczeniem Gospodarki Rybnej w Szczecinie i Ministerstwem, któremu
rybołówstwo w danym czasie podlegało. Był autorem opracowań dotyczących rybołówstwa
tuńczykowego, programów eksploatacji międzynarodowych spółek rybackich, modelu
regulacji połowów w ramach konwencji rybackich.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w WyŜszej Szkole Rolniczej w Olsztynie w 1966
r., a stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie ekonomiki rybactwa został mu
nadany przez Akademię Rolniczą w Szczecinie w 1975 r.
Był sekretarzem Wykonawczym Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa Morza
Bałtyckiego w Warszawie, był ekonomistą znanym nie tylko w kraju, ale takŜe w Centrali
FAO w Rzymie i władzom rybołówstwa Filipin, na rzecz których pracował owocnie z wielką
aktywnością i zaangaŜowaniem.
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W Jego dorobku naukowym znajdujemy 8 ksiąŜek, w których 4 wydane zostały za granicą
przez FAO/ONZ, 62 opracowania naukowe, z których 11 w języku angielskim było rozpowszechnione przez FAO.
Cechowała go rozległa wiedza, doświadczenie i rzadko spotykana pracowitość, która nie
opuszczała go do ostatnich lat Ŝycia.
Odznaczenia
• KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Millitari
• KrzyŜ Walecznych - dwukrotnie
• KrzyŜ Armii Krajowej
Zdjęcia

Grób Zdzisława Russka na cmentarzu komunalnym w Sopocie.
lokalizacja AK - 1 -25
Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy
Armii Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. http://www.rybackie.mir.gdynia.pl/files/WR9-10.pdf
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/25_Pu%C5%82k_Piechoty_Armii_Krajowej
4. http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/rozbicie-25-pulku-piechoty-armiikrajowej-kto-odkryje,2132623,art,t,id,tm.html
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https://prawo.ug.edu.pl/wydzial/o_nas/historia_1
Prof. dr hab. Donald Steyer, dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1974-78
Donald Roman Steyer (ur. 17 lipca 1921 w Toruniu, zm. 5 maja 1994 w Sopocie – polski
prawnik, profesor nauk prawnych, historyk prawa, w latach 1974–1978 dziekan Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. śołnierz Armii Krajowej i powstaniec
warszawski.
Jego rodzicami byli: oficer Polskiej Marynarki Wojennej (późniejszy komendant Portu
Wojennego w Gdyni, Dowódca Rejonu Umocnionego Hel, współdowodzący obroną
półwyspu helskiego w wrześniu 1939 r., po wojnie dowódca Marynarki Wojennej w latach
1947 – 1950) i Janina z domu Boczkowska. Donald Roman Steyer (ur. 17 sierpnia 1921 w
Toruniu, zm. 5 maja 1994 w Sopocie – polski prawnik, profesor nauk prawnych, historyk
prawa, w latach 1974–1978 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego. śołnierz Armii Krajowej i powstaniec warszawski.
Jego rodzicami byli kontradmirał Włodzimierz Steyer i Janina z domu Boczkowska.
Okres przed wojną
Z racji słuŜbowych przeniesień ojca, w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości zmieniał
często miejsce zamieszkania (Oliwia 1922, Wejherowo 1923, Francja - Tulon 1924-1926,
Gdynia – Oksywie 1926-1930, Jugosławia Opatija - 1930). W 1930 r. rodzina Steyera
powróciła do Gdyni, gdzie Donald zaczął uczęszczać do Szkoły Powszechnej nr 1 (19301934), a od roku 1934 rozpoczął naukę w Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich, w
którym uzyskał małą maturę.
Pełnił funkcję prezesa samorządu szkolnego w gimnazjum i liceum TSŚ. Był członkiem
ZHP - w 1938 roku ukończył kurs podharcmistrzowski. W 1922 r. rozpoczął się okres
częstych zmian miejsca zamieszkania rodziny Donalda Steyera, wynikający ze specyfiki
pracy jego ojca. Przebywali kolejno w Oliwie (1922), Wejherowie (1923), we Francji (Tulon
- 1924-1926), na Oksywiu (G dynia 1926-1930), w Jugosławii (Opatija - 1930). W 1930 r.
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rodzina Donalda Steyera powróciła do Gdyni, gdzie przebywała do października 1939 r.
Tutaj uczył się w Szkole Powszechnej nr 1 (1930-1934), a od roku 1934 rozpoczął naukę
w Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich, w którym uzyskał tzw. małą maturę.
Podczas nauki pełnił funkcję prezesa samorządu szkolnego. Był członkiem ZHP - w 1938
roku ukończył kurs podharcmistrzowski.
Okres wojny
We wrześniu 1939 r. jako ochotnik w ramach OPL brał udział w obronie Gdyni.
W październiku wraz z rodziną wyjechał do Torunia.
Tam nawiązał pierwsze luźne kontakty konspiracyjne z członkami organizacji „Grunwald”.
Aktywną pracę konspiracyjną rozpoczął w listopadzie 1941 r. po przyjeździe do Torunia
kolegi szkolnego, Franciszka Kamrowskiego, syna b. dyrektora szkoły powszechnej w
Gdyni, który przedstawił się jako członek grupy dywersyjno-wywiadowczej, działającej na
rzecz organizującej się w ZSRR Armii Polskiej gen. Władysława Andersa. W
rzeczywistości grupa ta zawiązana została w Griazowcu przez wojskowy wywiad radziecki
i przerzucona do kraju w sierpniu 1941 r. Przyjęła ona kryptonim „Michał”. Kierował nią
Mikołaj Arciszewski przedwojenny dziennikarz, wieloletni znajomy rodziny Steyerów.
Głównym zadaniem Steyera było zbieranie informacji dotyczących rozmieszczenia wojsk
niemieckich, transportów wojskowych oraz obserwacja lotniska w Toruniu.
10 kwietnia 1942 r. udało mu się wraz z bratem Włodzimierzem wydostać z Torunia do
Warszawy. Tam nadal współpracował z grupą „Michał”, pomimo pewnych wątpliwości co
do jej prawdziwych powiązań. Poprzez kontakty organizacji M. Arciszewskiego włączony
został jako „1613” do Narodowej Organizacji Wojskowej, pionu wojskowego Stronnictwa
Narodowego.
W Warszawie na tajnych kompletach ukończył szkołę średnią, maturę uzyskał 27 czerwca
1942 roku.
W lipcu 1942 r., po aresztowaniu M. Arciszewskiego i rozbiciu dowodzonej przez niego
grupy, Steyer utracił część swoich dotychczasowych kontaktów, ale nadal pozostał
członkiem NOW. Kiedy w 1942 r. część NOW - w ramach akcji scaleniowej - włączona
została do AK, znalazł się w plutonie szkoleniowym por. „Romana”, działającym na terenie
Śródmieścia i Ochoty. W oddziale tym działał do wybuchu Powstania.
Udział w Powstaniu rozpoczął 1 sierpnia 1944 roku w stopniu kpr. pchor. 1 V III 1944 r. na
Placu Trzech KrzyŜy, jako członek Sekcji Wypadowej I Plutonu dowodzonego przez ppor.
„Kłosa” (M. Kostanecki), w batalionie mjr. „Miłosza” (Stefan Jastrzębski) w ramach
Zgrupowania „ Śródmieście - Południe” dowodzonego przez ppłk. Jana Szczurka –
Cergowskiego ps. „Sławbor”.
Brał udział w walkach w rejonie Placu Trzech KrzyŜy, przy opanowaniu budynku
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi (gmach „Soldatenheim” w okresie okupacji), wyróŜnił się
w walkach o utrzymanie łączności między Śródmieściem i Czerniakowem, uczestniczył w
zdobyciu i utrzymaniu terenu Szpitala Św. Łazarza, walczył w rejonie Alei na Skarpie oraz
w zajęciu i obronie budynku YMCA.
Po upadku Powstania opuścił wraz z innymi oddziałami powstańczymi Warszawę (5 X
1944), został umieszczony w obozie w OŜarowie, po czym przeniesiony do stalagów
(obozów jenieckich): X B w Sandbostel, XVIII A w Wolfsberg (XI 1944 -III 1945) i XVIII C w
Markt Pongau (od III 1945).
Okres po wojnie
Po wyzwoleniu stalagu przez 101 Dywizję Spadochronową USA 5 V 1945 r., zgłosił się do
słuŜby wojskowej w II Korpusie we Włoszech, wchodzącym w skład Polskich Sil Zbrojnych
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na Zachodzie. Jako Ŝołnierz 17 Kompanii Zaopatrywania II Korpusu (miejsce postoju - San
Basilio w Apulii), był uczestnikiem ceremonii poświęcenia cmentarza Ŝołnierzy polskich
pod Monte Cassino (1 IX 1945). W okresie od 19 X I 1945 do czerwca 1946 r. został
słuchaczem Szkoły PodchorąŜych, po ukończeniu której został awansowany do stopnia
starszego sierŜanta podchorąŜego. Od września do końca listopada 1946 r. przebywał
jako polski Ŝołnierz na terenie Wielkiej Brytanii. W tym okresie brytyjskie władze wojskowe
nadały mu w uznaniu zasług wojennych odznaczenie bojowe „War Star”, a dowództwo
wojska polskiego w Wielkiej Brytanii pozytywnie zweryfikowało przyznane mu uprzednio
odznaczenia KrzyŜ „Virtuti Militari” i KrzyŜ Walecznych.
W tym czasie Steyer podjął decyzję o powrocie do Polski. 29 X I 1946 r. na pokładzie
statku „Marine Raven” powrócił do kraju.
Zamieszkał na stałe w rodzinnym Toruniu, gdzie rozpoczął studia. Początkowo była to
filozofia ( III-IV 1947), następnie studia prawnicze (Wydział Prawno-Ekonomiczny), które
ukończył w roku 1951.
Jeszcze jako student, na IV roku studiów (od IX 1950) podjął pracę w charakterze
zastępcy asystenta w Katedrze Teorii Państwa i Prawa, a w roku akademickim 1951/1952
powołano go na stanowisko młodszego asystenta w tejŜe Katedrze. Po likwidacji Wydziału
Prawno-Ekonomicznego Donald Steyer przeszedł w 1953 roku. do pracy w Zakładzie
Historii Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Tutaj napisał i obronił swoją
pracę doktorską (obrona pracy doktorskiej w Instytucie Historii PAN w Warszawie w roku
1958, temat pracy: Problemy robotnicze Gdyni 1926-1939, promotor: prof. F. Ryszka) oraz
odbył kolokwium habilitacyjne (w 1961 r., temat rozprawy habilitacyjnej: Organizacje
robotnicze na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1939). Po habilitacji
powrócił na UMK, początkowo pracował na stanowisku docenta w Instytucie Historii UMK,
a od roku 1968 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W okresie zatrudnienia na UMK
pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: prodziekana Wydziału Humanistycznego (19621964), dziekana Wydziału Humanistycznego (1964-1969), zastępcy dyrektora Instytutu
Historii i Archiwistyki (1969 -1970).
W 1971 r. prof. Donald Steyer przeniósł się do Gdańska, gdzie na miejscowym
Uniwersytecie objął kierownictwo Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego (od 1970 r.),
a w latach 1974-1978 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Tu w roku
1975 otrzymał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego.
Pionierski charakter miały studia D. Steyera dotyczące losów ludności polskiej na
Pomorzu w okresie okupacji hitlerowskiej. I w tym przypadku zapoczątkował on naukowe
badania nad polityką okupanta na ziemi pomorskiej, dokumentując w licznych artykułach i
przyczynkach róŜne aspekty tej polityki. Wynikiem tych dociekań była monografia pt.
Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, wydana
drukiem w roku 1967 przez Instytut Bałtycki w Gdańsku. Ostatnią duŜą monografią, była
rozprawa o charakterze syntezy pt. Półwiecze Polski na morzu, wydana w roku 1970 przez
Wydawnictwo Morskie w Gdańsku.
Obok pracy naukowej D. Steyer czynnie uczestniczył w Ŝyciu towarzystw naukowych i
społecznych, związanych z morzem i Pomorzem, a takŜe z jego działalnością wojskową w
latach II wojny światowej. Pełnił funkcje: przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego
„Rocznika Toruńskiego” w latach 1971-1974 (pod jego redakcją ukazały się tomy 5- 9
Rocznika), przewodniczącego Rady Muzealnej Muzeum Stutthof (od 1968),
przewodniczącego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w latach
1974-1979. Był teŜ członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich (od 1968),
Światowego Związku śołnierzy AK i Związku Powstańców Warszawskich.
W 1991 r. prof. Donald Steyer przeszedł na emeryturę, ale niezaleŜnie od tego nadal
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utrzymywał kontakty naukowe i dydaktyczne z Uniwersytetem w Gdańsku, podtrzymywał
teŜ więzi ze środowiskiem historyków w Toruniu.
Profesor dr hab. Donald Roman Steyer zmarł w dniu 5 V 1994 r., pochowany został na
Cmentarzu Komunalnym w Sopocie. śegnali go dawni przyjaciele, współpracownicy i
uczniowie z Torunia i Gdańska - dwóch miast, z którymi był związany przez całe swoje
Ŝycie.
Wybrane publikacje
Polityka morska państwa polskiego w latach 1918-1945 (1976)
Półwiecze Polski na morzu (1970)
Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 (1967)
Problemy robotnicze Gdyni 1926-1939 (1959)

•
•
•
•

Odznaczenia
Za bohaterski udział w pracy podziemnej i w Powstaniu Warszawskim zostały mu
przyznane odznaczenia:
• KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari
• KrzyŜ Walecznych (1944).
• KrzyŜ Partyzancki
• Medal za Warszawę.
Odznaczenia za pracę zawodową
• KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
• KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• Medal Komisji Edukacji Narodowej
Otrzymał teŜ nagrody I stopnia województwa bydgoskiego (1968, 1969) i wojewody
gdańskiego (1977), nagrody resortowe I stopnia (1971) i II stopnia (1977).
Rodzina
• Jego bratem był Włodzimierz Steyer - sierŜant podchorąŜy Armii Krajowej, Ŝołnierz III
plutonu „Ryszard” (późniejszy „Felek”) 1. kompanii „Maciek” batalionu „Zośka”. Po
wojnie działał w "drugiej konspiracji" – związany był z grupą Jana Rodowicza-Anody.
Aresztowany w styczniu 1949 r., wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z listopada
1949 r. skazany został na karę 15 lat pozbawienia wolności. Przebywał m. in. w
więzieniach we Wronkach i w Płocku. Został zwolniony 2 maja 1956 r. po ogłoszeniu
amnestii w dniu 27 kwietnia. Zrehabilitowano go 8 października 1957 r. Ukończył studia
na Politechnice Warszawskiej, przerwane aresztowaniem. Pracował w Akademickim
Związku Sportowym, ElektromontaŜu Warszawa, Instytucie Elektrotechniki w
Warszawie i Centrali Handlu Zagranicznego Budownictwa "Budimex".
• śonaty od 1947 r. z Barbarą Zell (1925-1988), znaną w Toruniu malarką, absolwentkę i
pracownika Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Miał z nią syna Krzysztofa (ur. 1950 r.)
mieszkającego w Sopocie.
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Zdjęcia
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Praca zbiorowa pod redakcją naukową Donalda Steyera
Warszawa 1988

Grób Donalda Steyera na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie, lokalizacja N3 - 10 - 25
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Tablica poświęcona prof. Donaldowi Steyerowi umieszczona w siedzibie Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana BaŜyńskiego 6, 80-980 Gdańsk
Piśmiennictwo
1. http://www.kpbc.ukw.edu.pl/Content/162993/Steyer_Donald_885_1585_Pom.pdf
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Donald_Steyer
3. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/donald-steyer,42476.html
4. https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Steyer
5. https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Steyer_(%C5%BCo%C5%82nierz_A
K)
6. http://stutthof.org/node/506
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Mieczysław Szpakowski

Mieczysław Stanisław Szpakowski urodził się 15 kwietnia 1917 roku w Łańcucie, a zmarł
24 lipca 2004 roku w Kanadzie. Syn Józefa Szpakowskiego i Marianny z domu Rejman.
Okres przed wojną
Szkołęe podstawową i średnią ukończył w Łańcucie, maturę uzyskał w 1936 roku. Po
maturze studiował zaocznie prawo na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie od 1936 roku do 1938 roku. W 1937 roku był zatrudniony jako pracownik
fizyczny w tartaku w Łańcucie. W 1936 roku wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego
"Sokół", jako zawodnik grał w druŜynach piłki siatkowej i pingpongowej.
Okres wojny
Od grudnia 1939 roku był członkiem Organizacji Bojowej Stronnictwa Demokratycznego
'Związek Odwetu", współdziałającą z "Komendą Obrońców Polski". Po rozbiciu przez
Gestapo siatki łączności był członkiem ZWZ/AK, najpierw jako łącznik. Przewoził
korespondencję konspiracyjną oraz konwojował przerzuty broni i granatów z Rzeszowa do
Łańcuta.
Przed Wielkanocą 1941 roku uczestniczył z bronią w ręku w odbiciu więźniów politycznych
z posterunku Ŝandarmerii i Gestapo, wzmocnionych oddziałem Wermachtu, znajdującym
się w śołyni.
W 1942 roku na terenie Łańcuta w stopniu kaprala podchorąŜego, ukończył 6 miesięczny
kurs podchorąŜych, po czym pełnił funkcję dowódcy druŜyny.
Od 1943 roku pełnił słuŜbę w oddziale dywersyjnym "Hubert" z pseudonimem "Szpada",
dowodzonym przez por. Czesława Szurmiaka ps. "Burza" - oficera dywersji ośrodka
„Kiejstut” Obwodu AK Łańcut. Brał udział w akcji na posterunek Ŝandarmerii w Sieniawie,
po której wyniósł przez tereny zamieszkałe przez wrogo nastawioną ludność ukraińską,
kolegę rannego w kostkę - później została ona amputowana, ale kolega przeŜył.
Uczestniczył takŜe w akcjach zdobywania broni i amunicji ze składów w Sarzynie i z
transportów kolejowych.
W sierpniu 1944 roku zakończył działalność konspiracyjną.
W latach 1940-44 był organizatorem w Łańcucie tajnego nauczania młodzieŜy gimnazjalnej. W
1940 r. wstąpił do tajnej organizacji „Związek Odwetu", a następnie do ZWZ-AK na terenie
Łańcuta - pseudonim "Szpada". Pełnił funkcję łącznika w rozprowadzaniu tajnej
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korespondencji, a takŜe ochraniał konwojentów przy transporcie broni z Rzeszowa do
Łańcuta.
W 1942 r ukończył. w stopniu kaprala podchorąŜego kurs podchorąŜych na terenie
Łańcuta. W 1942 r., w oddziale dywersyjnym „Hubert". Brał równieŜ udział w uderzeniu na
posterunek Ŝandarmerii niemieckiej w Sieniawie, odbiciu więźniów politycznych w śołyni
oraz w zdobywaniu broni ze składu w Sarzynie.
Został ranny podczas akcji na kolejowy transport wojskowy podąŜający na front wschodni.
Okres po wojnie
W 1944 roku rozpoczął pracę Na Polskich Kolejach Państwowych, początkowo jako kasjer
biletowo-bagaŜowy w Łańcucie i Rzeszowie, a po ukończeniu kursu jako podreferendarz.
W 1946 roku ukończył IV rok prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując tytuł
magistra prawa i prawo ubiegania się o stopień doktorskio, po zdaniu czterech egzamnów
rocznych:
1. Prawo rzymskie, Teoria prawa, Historia prawa polskiego i Historia prawa na zachodzie
Eiropy
2. Prawo kościelne, Ekonomia polityczna, Prawo polityczne i Prawo narodów
3. Skarbowiść i prawo skarbowe, Nauka administracji i prawo administracyjne, Statystyka,
Prawo i postępowanie karne i Filozofia prawa
4. Prawo cywilne, Postępowanie sądowo-cywilne, Prawo handlowe i wekslowe i Prawo
międzynarodowe prywatne.
3 sierpnia 1947 roku został zmobilizowany w stopniu podporucznika i skierowany do
słuŜby w Prokuraturze Śląskiego Okresu Wojskowego we Wrocławiu.
W roku 1953 roku w stopniu usunięty z wojska za członkostwo w Armii Krajowej. Podjął
pracę jako kierownik Sekcji Planowania w Wojskowym Biurze Projektów Budowlanych we
Wrocławiu i w Poznaniu.
Powtórnie wcielony w styczniu 1958 roku i wyznaczony na stanowisko w Prokuraturze
Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1964 roku przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu
Marynarki Wojennej w Gdyni.
W 1973 roku zwolniony z zawodowej słuŜby wojskowej ze względu na stan zdrowia, w
stopniu komandora porucznika.
W kolejnych latach pracował, jako adwokat i obrońca wojskowy.
Jeździł z Biskupem Gocłowskim śladami "ścieŜek zdrowia" z paczkami, które
przygotowywała Ŝona.
30 marca 1982 był jednym z 7 obrońców na rozprawie przed Sądem Marynarki Wojennym
przeciwko 7 członkom Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centrum Techniki
Wytwarzania Przemysłu Okrętowego w Zarządzie Portu Gdańsk, który został
zmilitaryzowany - za zorganizowanie strajku 14 grudnia 1881 roku i kierowanie nim.
Zmarł w Kanadzie 24 lipca 2004 roku podczas odwiedzin córek tam osiadłych. Urna z jego
prochami została złoŜona w grobie na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie. w Kwaterze
Armii Krajowej, 28 lipca 2005 roku.
Rodzina
Był męŜem Ireny Barbary, z którą miał dwie córki: Barbarę i Ewę.
Zainteresowania
Był zamiłowanym hodowcą gołębi pocztowych - miał ich około 200. Trzy gołębie zostały
wywiezione do Watykanu i poświęcone przez PapieŜa Jana Pawła II Jeden z tych gołębi
po wypuszczeniu usiadł na głowie PapieŜa, potem odleciał i wrócił do Polski, trafił do
swojego gołębnika. Na skutek ciągłego przebywanie z gołębiami zachorował i musiał
zrezygnować z dalszego ich hodowania. Zaczął wtedy fotografować i wrócił do gry w
tenisa.
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Informacja o śmierci
Mr. Mieczyslaw Stanislaw Szpakowski April 15, 1917 - July 24, 2004 Funeral
arrangements by Gordon F Tompkins Funeral Homes (Township Chapel) (retired Colonel
with the Polish Naval forces- lawyer and judge with law services , veteran of W.W. II )
Peacefully, at the Kingston General Hospital, with his family by his side, on Saturday, July
24, 2004 in his 88th year. Mieczyslaw Stanislaw Szpakowski beloved husband of Irena
Barbara Szpakowska. Loving father of Barbara Abramczuk and her husband Jarek and
son Gregory, and Eva Zawadzki and her husband Jacek and son Kuba. Dearly
remembered by his relatives and friends in Poland. Friends are invited to the Mass of
Christian Burial in St. James' Chapel at St. Mary's Cathedral on Wednesday, July 28, 2004
at 6:00 p.m. followed by cremation, with the interment of the urn at a later date in Poland.
In lieu of flowers memorial donations to Canadian Cancer Society would be greatly
appreciated. In the care of Gordon F. Tompkins Funeral Homes, Township Chapel, 613546-5150. Relatives and friends are invited to sign the Book of Condolences at
www.gftompkins-township.ca He will be in Our hearts forever.
https://www.genealogiequebec.com/necro/canada/canada/ebitiaries/334536/SZPAKOWS
KI-Mieczyslaw-Stanislaw/avis-de-deces
Zdjęcia

kpt. marynarki Mieczysław Szpakowski

Mieczysław Szpakowski w todze prawniczej
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Zaświadczenie kombatanckie Mieczysława Szpakowskiego

Grób Mieczysława Szpakowskiego na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie,
lokalizacja AK - 1 - 26
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Grób por. Czesława Szurmiaka ps. "Burza", dowódcy oddziału "Hubert" w którym walczył
Mieczysław Szpakowski
Cmentarz parafii p.w. św. Jana Vianneya przy ul. Szczawnickiej /Lutyckiej, cmentarz
zwany teŜ Sołackim
kwatera: św.Łazarza rząd 1 miejsce 36
https://pl.billiongraves.com/grave/Czes%C5%82aw-Szurmiak/25438514
Piśmiennictwo
1. Informacje przekazane przez Ŝonę
2. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy Armii
Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. http://www.encysol.pl/wiki/TL-1982/03
3. http://13grudnia.org.pl/kalendarium_stanu_wojennego?page=2
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Leon Augustyn Torliński ps. „Kret”, „Rybak”, nazwisko okupacyjne Kazimierz Orłowicz
urodził się 4 XI 1913 r. w Wielkiej Wsi (obecnie Władysławowo), jako syn Leona rolnika i
Małgorzaty z Pięczków.. Ojciec w okresie pierwszej Wojny Światowej był członkiem
"StraŜy Ludowej" b. Zaboru Pruskiego oraz kurierem miedzy Poznaniem a Gdańskiem.
Okres przed wojną
W latach 1926 - 1933 uczył się w gimnazjum w Wejherowie. Pod koniec nauki jako
odpowiedź na narastającą agresję niemiecką zainicjował, zorganizował i był pierwszym
prezesem Regionalnego Koła Kaszubskiego uczniów w/w Gimnazjum. Zorganizował
i wygłosił referaty na akademiach ku czci Antoniego Abrahama - działacza Kaszubskiego,
prześladowanego przez wilhelmowskie Niemcy. Zebrał materiał i zorganizował akademię
ku czci Floriana Ceynowy ze Sławoszyna - lekarza piszącego po kaszubsku, organizatora
ruchu niepodległościowego na Pomorzu, skazanego na karę śmierci przez sąd pruski.
Po maturze do 1934 roku studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu
Poznańskiego. Następnie był słuchaczem Szkoły PodchorąŜych Piechoty w Ostrowi
Mazowieckiej, którą ukończył 15 września 1936 roku. W stopniu ppor. został przydzielony
do 85.Pułku Strzelców Wileńskich w Nowej Wilejce koło Wilna.
Okres wojny
Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku dowodził kompanią ckm w 206 pp 35. Dywizji
Piechoty Rezerwowej. Podczas odwrotu rozpoczętego 4 września 1939 roku kompania
ruszyła transportem kolejowym w kierunku zachodnim na Lidę-Mosty, została wyładowana
5-go rano, na dworcu w Białymstoku. Po przemarszu ok. 30 km. została ponownie
załadowana na pociąg na stacji Strable. Trasa wiodła przez Włodzimierz Wołyński, Sokal,
Dublany. Po drodze transport był co najmniej dwa razy dziennie bombardowany.
Najtragiczniejszy nastąpił w Sokalu. Samoloty strzelały z niskiego pułapu (ok. 50 - 70 m.) i
zrzucały bomby na transport
śołnierze łącznie z obsługą karabinów maszynowych uciekli z transportu. Przy karabinach
został na lorze został tylko kapral karabinowy i ppor. Torbiński - dowódca kompanii.
Prowadzony przez nich ostrzał zmusił samoloty do zaprzestania ataku (m.in. za takie
bohaterstwo ppor. Torbiński został odznaczony KrzyŜem Srebrnym Orderu Virtutii Militari).
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Po upadku Lwowa dostał się do niewoli. Zbiegł z transportu jeńców w Przemyślu i dotarł
na WybrzeŜe, gdzie, w rejonie obecnego Władysławowa i Rumi, włączył się w
organizowanie Batalionu Morskiego.
Zmuszony do opuszczenia rodzinnego domu z powodu zajęcia gospodarstwa przez
Niemców, podjął pracę jako elektromonter w stoczni gdyńskiej. Meldunki m. in. o
remontowanych łodziach podwodnych i przystosowywanych do przewozu Ŝołnierzy
kutrach rybackich, przesyłał przez swego mieszkającego w Warszawie brata dr. Józefa
Torlińskiego, do mec. Stanisława Roweckiego, brata gen. Stefana Roweckiego.
ZagroŜony na WybrzeŜu aresztowaniem, wyjechał do Warszawy, gdzie w 1941 r. kierował
grupą „Małej Dywersji” jako Kazimierz Orłowicz. Po wsypie w wyniku nieudanej próby
spalenia dworca i stwierdzeniu przez gestapo, Ŝe Kazimierz Orłowicz i Leon Torliński to ta
sama, poszukiwana osoba, opuścił Warszawę i udał się do Puław. Tu przejął Go wywiad
Okręgu Radom - Kielce i po przeszkoleniu, od maja 1942 r. początkowo kierował
wywiadem Obwodu AK Sandomierz, a od 1943 r. wywiadem Inspektoratu Sandomierz Opatów.
Od lipca do października 1944 roku w ramach akcji ,Burza” pełnił funkcję oficera
operacyjnego 2. Dywizji Piechoty Legionów AK. Do 17 stycznia 1945 roku Inspektor
Wywiadu w Kielcach,
Wyjechał z Kielc na Śląsk w styczniu 1945 r. po wkroczeniu wojsk radzieckich. Tu
przystąpił do organizowania struktur „ W" i N”. Współdziałał takŜe w grupie
zabezpieczającej w hutach maszyny przed grabieŜą Rosjan. Od lipca 1945 roku pracował
jako urzędnik w Chorzowskim Zjednoczeniu Węgłowym.
Okres po wojnie
Przekonany o groŜącym aresztowaniu, razem z pchor. Zbigniewem Kabatą ps. „Bobo”
opuścił Polskę, w lipcu 1945 r., udając się przez Czechosłowację na Zachód. Od grudnia
1945 roku do 1 maja 1947 roku był Ŝołnierzem 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we
Włoszech, został awansowany do stopnia majora. Następnie do 1 sierpnia 1947 roku był
dowódcą kompanii w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia w Anglii..
Po demobilizacji przebywał w Anglii, gdzie pracował jako technik dentystyczny, będąc
jednocześnie instruktorem taktyki walki piechoty w paramilitarnej organizacji pn. „Pogoń”.
Do kraju wrócił 17 września 1957 roku, zamieszkał w Sopocie i pracował jako protetyk w
Okręgowej Przychodni Lekarskiej PKP. 1 stycznia 1974 roku przeszedł na emeryturę.
W 1989 r. włączył się do organizowania Okręgu Pomorskiego Światowego Związku
śołnierzy Armii Krajowej, w którym pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji. Z woli
wszystkich związanych z Okręgiem AK-owców ustanowiony został Honorowym Prezesem
Okręgu Pomorskiego SZZAK.
Był takŜe inicjatorem Koła Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej w Sandomierzu
oraz Okręgu w Tarnobrzegu.
Inspirował byłych Ŝołnierzy AK do upamiętniania historii, a w 1985 r. doprowadził do
ufundowania sztandaru 2 Pułku Legionów AK przez społeczeństwo Sandomierza, był
Honorowym Obywatelem tego miasta.
Odznaczenia
• KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari
• KrzyŜ Walecznych - dwa razy
• Medal Zwycięstwa i Wolności
• Odznaka Grunwaldzka
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Rodzina
• Starszy brat Władysław był lekarzem, został zmobilizowany w Łodzi w szpitalu
wojennym. Aresztowany wraz z ojcem w lutym 1942 r . Został uwięziony w Oświęcimiu,
przeŜył wojnę, ale opłacił to znacznym inwalidztwem.
• Młodszy o rok brat ppor. Bolesław Torliński, był zmobilizowany i jako dowódca
kompanii piechoty zginął 17 września 1939 roku w obronie Kępy Oksywskiej pod
Dębogorzem.
• śonaty z Wiktorią z Junosza-Jankowskich - Ŝołnierzem AK, są rodzicami syna
Kazimierza.
Zdjęcia

Leon Torlinński w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech
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?

Honorowi Obywatele Sandomierza od lewej Leon Torliński i Zbigniew Kabata
- Sopot 1992 r.
http://pamiec.sandomierz.pl/index.php?id=175

Podpisanie "Aktu Erekcyjnego Sztandaru"
Od lewej ks. biskup Tadeusz Gocłowski, Izabella Kochanowska, Leon Torliński
podpis składa ks. dziekan Stanisław Dułak, obok Alina Kisiel
120

LEON TORLINSKI

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Sopot
Urzad Miasta Sopotu 13 lutego 1998 roku
Od lewekj: J.Grzywacz, L. Torliński, M. Olszańska, A. PrzysięŜny, T. Urbanowa,
T, Tarnawski i G, Sztobryn

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Sopot
Urzad Miasta Sopotu 13 lutego 1998 roku
Wręczenie prezydentoqi Soporu Jackowi Karnowskiewmu legitymacji członka
nadzwyczajnego ŚZśAK
Os lewej: prezydent J. Karnowski, A. PrzysięŜny, T. Kuplicki, B. Kosmania, L. Torlinski
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List Zbigniewa Kabaty z okazji 80 urodzin Leona Tołwińskiego
http://pamiec.sandomierz.pl/index.php?id=175
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Gazeta Pomorska 17 maja 2007 roku

Grób Leona Torlińskiego na cmentarzu komunalnym w Sopocie
lokalizacja AK - 1 - 63
Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy Armii
Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. http://kpbc.umk.pl/Content/95019/Torlinski_Leon_Augustyn_141_750_Pom.pdf, przede
wszystkim str. 134 - 136
3. http://pamiec.sandomierz.pl/index.php?id=175
4. http://jedrusie.org/index.php/publikacje/63-bylas-radoscia-i-duma

125

126

CMENTARZ KATOLICKI

Zamieszczono biogramy 9 Ŝołnierzy AK pochowanych na Cmentarzu Katolickim,
biogram 1 Ŝołnierze pochowanego na tym Cmentarzu podano w części "Pomniki i tablice"
MoŜliwe jest poprawianie opisów i biogramów oraz ich uzupełnianie, w szczególności na
podstawie informacji pochodzących z kolejnych źródeł oraz przekazanych przez rodziny
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Alojzy Bruski urodził się 7 kwietnia 1914 r. w Piechowicach, w zamoŜnej rodzinie
chłopskiej, jako syn Jana i Marty z domu Sikorskiej. Miał dwóch braci: Józefa (który został
księdzem) oraz AmbroŜego i cztery siostry: Bronisławę, Zdzisławę, Agnieszkę i Kordulę po
męŜu Mikołajczyk.
Okres przed II wojną światową
Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Piechowicach uczył się w Państwowym Gimnazjum
Klasycznym w Kościerzynie. Tam związał się z harcerstwem, prowadził 18. DruŜynę
Harcerską Chorągwi Pomorskiej ZHP. Działał w równieŜ w ruchu filomackim.
Niewykluczone, Ŝe tam został mu zaszczepiony bakcyl romantycznej słuŜby dla ojczyzny,
który przywiódł go do tragicznej i przedwczesnej śmierci. Rodzice nie mieli pieniędzy na
dalsze kształcenie. Pani Maria po cichu odwoływała się do uczuć religijnych syna i
skłaniała go do stanu kapłańskiego. Alojzy postanowił jednak sam zadbać o swoje dalsze
Ŝycie.
Po maturze w 1933 r. wybrał karierę zawodowego wojskowego. Ukończył Zawodową
Szkołę PodchorąŜych Rezerwy w RóŜannej, a później został skierowany do Szkoły
PodchorąŜych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej, którą ukończył w 1937 r.
w stopniu podporucznika (promocja 14. rocznika). Później otrzymał przydział do 72. Pułku
Piechoty w Radomiu.
Kampania wrześniowa 1939 r.
JuŜ jako porucznik Wojska Polskiego brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku jako
dowódca pierwszego plutonu kompanii ckm 103. Batalionu Strzelców z Rembertowa. 15
września 1939 r., w trakcie przebijania się do Warszawy, wyróŜnił się męstwem w bitwie o
Miłosną, w czasie której niszczy na skrzyŜowaniu Hallera i Kilińskiego 6 samochodów
pancernych. Podczas tej akcji ginie generał niemiecki von Fritsch. Bruski przebija się do
Warszawy i zostaje ranny podczas jej obrony. Dostaje się do niewoli, z której zbiegł.
Ukrywa się w rodzinnych Piechowicach. Później przenosi się do siostry Bronisławy Gollnik
do Tczewa.
Działalność konspiracyjna
W 1942 roku związał się z Armią Krajową. UŜywał pseudonimu „Drwal” i jako komendant
obwodu Tczew organizował sieć konspiracyjną w okolicach Tczewa i Chojnic. ZagroŜony
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aresztowaniem został przeniesiony w 1943 r. do zgrupowania partyzanckiego AK w
Borach Tucholskich. Wtedy zmienił pseudonim na ,,Grab”.
Samo zgrupowanie partyzanckie AK Inspektoratu Bydgoskiego nazywało się ,,Cisy-100” i
składa się z oddziałów "Świerki -101" (bezpośrednio dowodzone przez Bruskiego),
,,Jedliny 102" oraz “Szyszki 103" . Bruski był drugim dowódcą AK w Borach, po jej twórcy
Stefanie Gussie ps. ,,Dan". Zgrupowanie stoczyło szereg potyczek z Niemcami oraz m. in.
rozpoznało stanowiska wyrzutni V-1 i V-2 w rejonie Wierzchucinka (,,Jedliny 102"). W
1944 r. Bruski zajął Czersk Świecki oraz przeprowadził największy bój partyzancki w
rejonie Osie - Stara Rzeka – RóŜanno. W szczytowym okresie w oddziale było ok. 150
ludzi. W oddziale panowała dyscyplina wojskowa i wzorowy porządek. Oddział jego okazał
równieŜ pomoc radzieckiej grupie zwiadowczej porucznika Waluka.
W grudniu 1944 r. rozpuścił swój oddział na kwatery zimowe, a sam ukrył się w rejonie
Słonego Jeziora. Rozkazem Dowódcy Sił Zbrojnych w Kraju z dnia 1 stycznia 1945 r.
otrzymał awans do stopnia porucznika. Bruski zakończył działalność partyzancką 19
stycznia 1945 roku w rejonie Maksymilianowa, a zgrupowanie ,,Cisy -100" w lutym tegoŜ
roku. W lutym 1945 roku ujawnił się w Bydgoszczy przed sztabem 1 Brygady Zaporowej 1
Armii Wojska Polskiego. Został odesłany do placówki NKWD w Tucholi, skąd po
wyjaśnieniach wkrótce go zwolniono. Wstąpił do słuŜby wojskowej w LWP jako komendant
obozu dla internowanych Niemców w Zimnych Wodach (rejon Kapuścisk i Łęgnowa). W
rzeczywistości nadal był w konspiracji, tym razem antykomunistycznej, gromadząc swoich
dawnych podkomendnych z AK. Wiosną 1945 roku podczas ostatniej wizyty w domu
rodziców miał oświadczyć, iŜ działalności patriotycznej nie zaprzestanie i obowiązek
Ŝołnierski zna. Powiedział: Jeśli mi przyjdzie zginąć za Ojczyznę – to trudno.
Okres po wojnie
Nocą z 29 na 30 kwietnia zbiegł wraz z grupą około 30 Ŝołnierzy do lasu i przyłączył się do
Placówki w Emilianowie (w czasie wojny AK, po wojnie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj).
Wraz ze zbiegłymi Ŝołnierzami oraz częścią swoich dawnych partyzantów stworzył oddział
,,Świerki II", w sile 35 partyzantów, w tym 3 oficerów: por. Alojzy Bruski ps. Buk, ppor.
Zbigniew Smoleński ps. śuraw, ppor. Jerzy Wróblewski ps. Kruk. Działania oddziału miały
na celu ochronę ludności przed maruderami sowieckimi. WaŜniejsze starcia „Świerków II”
miały miejsce 6 maja 1945 r. w okolicach Nowej Wsi Wielkiej, 6 lub 7 maja w m. Chrośna,
8 maja 1945 r. we wsi Pszczółczyn pod Łabiszynem, 13 maja 1945 r. w pobliŜu Brzozy
Bydgoskiej.
Ostatnią walkę ze zmilitaryzowaną jednostką NKWD, w wyniku której oddział został rozbity
(w jej trakcie poległ ppor. Jerzy Wróblewski), stoczono w połowie maja 1945 r. w
miejscowości Kabat. Alojzy Bruski i Zbigniew Smoleński zostali aresztowani 7 lub 12
czerwca 1945 r. w Bydgoszczy przez WUBP wraz z 3 swoimi podkomendnymi.
Początkowo, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w
Bydgoszczy z dnia 31 czerwca został skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności, a
ppor. Zbigniew Smoleński na karę śmierci i stracony w Bydgoszczy 21 lutego 1946 r.
Bruski z Bydgoszczy pisze listy do domu. W jednym z nich z dn. 8 grudnia 1945 r. napisał:
MoŜecie do mnie pisać dwa listy w miesiącu. Nie martwcie się o mnie, jest mi tu nieźle.
JuŜ niedługo święta, przykro mi, Ŝe nie mogę ich spędzić razem z Wami, ale trudno, takie
juŜ …….. Pech mnie prześladuje, szóste święta muszę się tułać z dala od rodziny,
prawdopodobnie nie otrzymacie tego listu na święta, choć z opóźnieniem przesyłam Wam
moje najserdeczniejsze Ŝyczenia: zdrowych i wesołych Świąt oraz pomyślności w
nadchodzącym Nowym Roku. Napiszcie mi czy jesteście zdrowi i jak się Wam powodzi.
Później Bruski zostaje osadzony w więzieniu we Wronkach.
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Na osobistą interwencję Bolesława Bieruta, pierwszego przywódcy Polski Ludowej, który
uznał wyrok za zbyt łagodny, w lipcu 1946 r. odbył się kolejny proces. Decyzją
zmienionego składu sędziowskiego, któremu przewodniczył ppor. Ignacy Leszczar,
porucznik Alojzy Bruski został skazany na karę śmierci. Odwołania od tego wyroku nie
przyniosły oczekiwanej wolności. Rodzina Bruskich próbowała nawiązać kontakt z
Ŝołnierzem radzieckim, dowódcą grupy zwiadowczej, wspomnianym juŜ, porucznikiem
Walukiem. Niestety, pomoc przyszła zbyt późno.
Wyrok przez rozstrzelanie został wykonany 17 września 1946 r. w więzieniu we Wronkach.
Ciało pochowano na miejscowym cmentarzu. Zachował się protokół wykonania kary
śmierci, obecnie znajduje się w Muzeum we Wronkach. PrzeraŜający jest fakt, iŜ protokół
ten posiada numer 728/46. Widnieje na nim teŜ własnoręczny podpis Bieruta: „Nie
skorzystam z prawa łaski”.
Rodzina kpt. Alojzego Bruskiego na grobie jego rodziców, który znajduje się na cmentarzu
w Dziemianach umieściła pamiątkową tablicę - symboliczna mogiła.
Odznaczenia
• KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari
• KrzyŜ Walecznych
• Srebrny KrzyŜ Zasługi z Mieczami
Pośmiertnie awansowany do stopnie kapitana
Upamiętnienie
• 3 tablice: w przedsionku kościoła Chrystusa Króla w Toruniu, w kościele parafialnym w
Dziemianach (odsłonięta 11 listopada 1993 r.), na murze kościoła w partyzanckiej wsi
Lipinki w Borach Tucholskich
• popiersie w rodzinnej wsi Piechowice (odsłonięte 9 października 2018 r.), zwrócone w
stronę domu, w którym się urodził.
• Jego imieniem nazwano takŜe jedną z ulic w Gdańsku-Oruni
Zdjęcia

Dom rodzinny w Piechowicach
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Zdjęcie rodziny Bruskich w Piechowicach

Elewi Szkoły PodchorąŜych. Alojzy Bruski w górnym rzędzie - drugi od prawej
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Alojzy Bruski z młodszym bratem AmbroŜym, 1938 r Piechowice na Kaszubach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alojzy_Bruski_(1914%E2%80%931946)

List z więzienia, 9 grudnia 1945 roku
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Decyzja Prezydenta KRN Boelsława Bieruta o nieskorzystaniu z prawa łaski

Protokół wykonania kary śmierci
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Symboliczna mogiła Alojzego Bruskiego na Cmentarzu Katalickim w Sopocie,
lokalizacja B3 - C -1
Inicjatorem powstania grobowca - pomnika był ks. ppor. Kaszubowski Franciszek ps.
"Sosna" "Konrad", jeden z ostatnich Ŝyjących Ŝołnierzy Oddziału "Świerki"
- na płycie nagrobnej jest informacja o NIm.
18 grudnia 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był księdzem proboszczem w
powiatach: chełmińskim, tczewskim, puckim i 19 lat w Parafii Chrystusa Króla w Toruniu.
1 lipca 1989 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Gdyni.
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Poświęcenie w maju 1995 roku przez ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego pomnika
nagrobnego kpt. Alojzego Bruskiego ps. "Grab"

Symboliczny grób na cmentarzu w Dziemianach
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Siostra Kordula Mikołajczyk przy grobie Alojzego Bruskiego we Wronkach

Popiersie Alojzego Bruskiego we wsi Piechowice, nad jeziorem Gogolino,
http://koscierzyna.naszemiasto.pl/artykul/wciaz-zywa-pamiec-o-alojzym-bruskim-zostaloodsloniete,4842462,artgal,t,id,tm.html
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Uroczystość z okazji 70. rocznicy śmierci, kościół w Dziemianach 20 września 2016 roku
na zdjęciu "partyzanci ze Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego "Cis"
Męcikał
Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy
Armii Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Alojzy_Bruski_(1914%E2%80%931946)
3. http://koscierzyna.naszemiasto.pl/artykul/wciaz-zywa-pamiec-o-alojzym-bruskimzostalo-odsloniete,4842462,artgal,t,id,tm.html
4. https://bydgoszcz24.pl/pl/11_wiadomosci/865_alojzy_bruski_zolnierz_wyklety.html
5. Informacje przekazane przez panią Małgorzatę Turzyńską, nauczycielkę historii,
mieszkankę Piechowic.
Reiacja śołnierza Armii Krajowej
I. Ks. Kaszubowski Franciszek, urodzony 14 września 1922 roku w Tczewie, syn
Franciszka prac. PKP i matki Heleny zd. Dejna (Dajnos) córki ziemiańskiej.
II. W roku 1939 ukończyłem Gimrikjum w Tczewie. W roku 1946 zdałem maturę eksternist.
w Kuratorium toruńskim. Przeszkolenie wojskowe otrzymałem w PW ze stopniem junaka
(l939 r.).
III. W kampanii wrześniowej nie brałem udziału.
IV. Od września 1939 r. do wiosny 1940 r. (jako harcerz) musiałem się ukrywać w
rozmaitych miejscowościach na terenie Pomorza. Następnie do roku 1942 pracowałem
jako robotnik na terenie Gdyni i Gdańska.
W lecie 1942 roku na ręce kpt.,"Graba* Alojzego Bruskiego złoŜyłem przysięgę Ŝołnierza
Armii Krajowej w punkcie kontaktowym w Tczewie ul. Wigury 43. Po przeszkoleniu
zostałem przez kpt. Graba mianowany of. bez stopnia przy oddziale "Świerki". Pod dow.
kpt. Graba brałem udział w kilku akcjach np.. pod Kwiatkami, pod Osiekiem, pd Długiem, w
Skórczu. W październiku 1943 r. po przeszkoleniu, wyposaŜeniu i otrzymaniu drugiego
pseudonimu "Konrad"(pierwszy ps."Sosna") jako ppor. W.W.- AK prowadziłem działalność
krypt. "Sonnenland" Freistadt Danzig. Oficerem łącznikowym z G.K.AK był por. Mewa,
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który umarł na moich rękach jako bohater (nic nie zdradził!). W tym czasie nprzeŜyłem a
terenie Gdyni i Gdańska działało kilku oficerów W.W .AK do zadań specjalnych.
W.W.AK był precyzyjnym arcydziełem wogóle, a na terenie Wolnego Miasta Gdańska - w
szczególe. W ostatnich dniach czerwca 1944 roku zostałem aresztowany w Miejscu
kontaktówym na I peronie dworca głównego w Gdańsku. Dwumiesięczne badania
przeszedłem w Gestapo Danzig-Neugarten. W pierwszych dniach września przewiezipno
mnie do obozu knc. Stutthof, gdzie w Politischerabtailung przeŜyłem kilkakrotne
przesłuchania (tracąc zęby). 25 stycznia 1945 roku z numerem 84 605 wymaszerowałem
na Szlak Śmierci, z którego 2 lutego 1945 zbiegłem (w Niestępowie). Do 19 marca
ukrywałem się w kilku odwaŜnych domach kaszubskich. TegoŜ 19 marca aresztowało
minie NKWD. W przeddzi«ń wywozu na Sibir, 1 kwietnia zbiegłem i przez około 10 dni
przebywałem w oddziałe partyzanckim, wycofującym się na południe. Po miesięcznej
chorobie (w domu rodzicielskim ukryłem się przed komunistami polskimi w Seminarium
Duchownym w Gnieźnie, gdzie zaczałem studia teologiczne, święcenia przyjąłem
18.grudnia 1948 roku.
Od.1 lipca 1989 r. jestem emerytem.
VI. Łączniczką A.K. na terenie Torunia pod ps. "Waldi" była śp. Wiesława Gabska,
szefowa parafii Chrystusa Króla. Działalności tej komórki nie znam. Represjonowaną
przez UB była równieŜ moja siostra Jadwiga z racji obecności przy mnie w latach
1949/1950.
VII. UB odkryło mją działalność jako of. W . W . AK w roku 1949. Represje w formie
wezwań do UB i "wizyt" ubeków w plebanii trwały do roku 1970. Do roku 1954 prostackie
wizyty ubowców w moim domu odbywały się prawie codziennie - nieraz dwa razy dziennie.
Tzw. rehabilitację przekazano mi w Toruniu wiosną 1972 r. Mimo to w roku 1975 paszport
do Rzymu otrzymałem dopiero na osobistą interwencję kard. Wyszyńskiego,
Nie słyszałem aŜeby dowództwo AK wystawiało komukolwiek dokumenty słuŜbowe & la
KsiąŜeczki wojskowe.
Niniejszą relację podaję w telegraficznym superskrócie bez uszczerbku dla tajemnicy
wojskowej. Dokładnych dat nie pamiętam - zbyt wiele przeszedłem represji i wszelkich
niebezpieczeństw.
Gdynia, 18 grudnia 1990 r.
Ks. Franciszek Kaszubowski
ppor. Sosna v. Konrad
śródło
http://kpbc.umk.pl/Content/163120/Kaszubowski_Franciszek_348_960_Pom.pdf
Brat Ksiądz
http://www.bohaterowiekrajny.krakow.pl/bruski-meibk.pdf
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Urodził się 24 października 1923 r. w Kuczborku. Pochodził z patriotycznej rodziny
Zygmunta i Antoniny z domu Kawieckiej.
Okres wojny
Po wybuchu wojny rodzina Felczaków do przemieściła się do Warszawy i całe oblęŜenie
stolicy spędziła w piwnicy przy ul. Gen. Zajączka na śoliborzu, gdzie mieszkała ciocia.
W niedługim czasie rodzina powróciła do Sochaczewa. Dorośli zmuszeni byli do pracy
przymusowej, a Jan Felczak został zatrudniony w fabryce przędzy i tkanin sztucznych w
Chodakowie, gdzie przepracował dwa lata jako pracownik fizyczny.
1 marca 1942 r. został przyjęty na sanitariusza w szpitalu powiatowym im. Sebastiana
Petrycego w Sochaczewie, gdzie spędził prawie trzy lata do 17 stycznia 1945 r.
Była to trudna, lecz ciekawa praca, która skrystalizowała wybór na lekarza medycyny.
Początkowo przez krótki okres czasu był sanitariuszem na oddziale wewnętrznym,
następnie na bloku operacyjnym. Mieszkał i Ŝywił się w szpitalu, ze względu na wymóg
dyspozycyjności przez całą dobę. PrzeŜył tam prawdziwą szkołę Ŝycia. Ze względu na
pracowitość z zamiłowaniem otrzymał „dyplom lekarza” od sióstr szarytek, jako miły
prezent w jedno BoŜe Narodzenie.
Szpital składał się z bloku operacyjnego oddziału wewnętrznego dla kobiet i męŜczyzn,
porodówki, oddziału zakaźnego, a takŜe laboratorium i gabinetu rentgenowskiego.
W 1941 r. dowództwo Armii Krajowej utworzyło w Sochaczewie tajną wojskową placówkę
medyczną na potrzeby partyzantki okręgu Warszawa-Zachód w Puszczy Kampinoskiej
oraz w okolicznych miejscowości.
Większość pracowników była tajnymi Ŝołnierzami Armii Krajowej. TakŜe cała rodzina Jana
Felczaka wstąpiła do AK.
15 lipca 1942 r. Jan Felczak został zaprzysięŜony do Armii Krajowej i przydzielony do 2.
druŜyny, 4. plutonu. Dowódcą plutonu był podchor. Tadeusz Drzewiecki, ps. „Korda".
Przeszedł przeszkolenie wojskowe w zakresie leczenia ian postrzałowych oraz uŜywania
broni krótkiej oraz róŜnego rodzaju granatów i pistoletów maszynowych.
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Po zaprzysięŜeniu uczestniczył w szkoleniu wojskowym, które obejmowało opanowanie
uŜywania broni krótkiej, rozbieranie, ładowanie kładanie. poznawanie roŜnego rodzaju
granatów i pistoletów maszynowych - bez strzelania. Jako sanitariusz codziennie miał
szkoloafe sanitarne w szpitalu, przez całą dobę.
Przed wojną ukończył tylko trzy klasy gimnazjum, stąd sporadycznie uczęszczał na
potajemne lekcje programu klasy czwartej, zawsze w innym mieszkaniu. Calą okupację
trwało pozytywne zaliczanie klasy czwartej.
W drugiej połowie 1944 r. uzyskał zgodę dyrektora szpitala na wymarsz do Puszczy
Kampinoskiej, gdzie rozlokowany był duŜy i dobrze uzbrojony oddział partyzancki pod
dowództwem por. Doliny, który przybył z Puszczy Nalibockiej, aby dołączyć do Powstania
Warszawskiego. Był Ŝołnierzem kompanii kpt. „Mścislawa", gdzie niósł pomoc rannym.
Po walkach z zaciskającym się kordonem wroga, jego oddział zdemobilizowany, w
konspiracji Felczak pozostawał do stycznia 1945 r.
Zgłosił do szpitala w Sochaczewie, pracował tam do 1945 r. Do szpitala wciąŜ napływali
ranni zołnierze Armii Krajowej.
Okres po wojnie
Jan Felczak wyjechał do Sopotu na zaproszenie brata Jurka, który był delegowany do
Gdańska, jako inŜynier geodeta do zorganizowania geodezji na Pomorzu. W Sopocie
szybko zapisał się do gimnazjum, aby ukończyć wykształcenie średnie i starać się o
przyjęcie do Akademii Medycznej w Gdańsku. Po uzyskaniu matury i egzaminach został
przyjęty na uczelnię.
Przez cały okres studiów pracował w gdańskiej Akademii Medycznej – najpierw jako
laborant rentgenowski w zakładzie radiologii, a później na oddziale chirurgii dziecięcej,
której szefem był doc. Maciejewski.
W 1949 r. oŜenił się z Danutą Cieszyńską.
W 1951 roku aresztowano jego brata Jerzego i osadzono w więzieniu na Rakowieckiej w
Warszawie, a siostrę Ŝony – Janinę uwięziono w Gdańsku, gdzie siedziała osiem miesięcy
bez wyroku, rzekomo za szpiegostwo. Przyczyną osadzenia była posada sekretarki w
konsulacie szwajcarskim.
Jerzy spędził w więzieniu rok i osiem miesięcy, równieŜ bez wyroku, oskarŜony o sabotaŜ.
śona nieustannie przesłuchiwana była przez UB w Sopocie.
Po uzyskaniu dyplomu został wcielono go razem z 300 młodymi lekarzami do słuŜby
wojskowej w Łodzi na XXIII Kurs Przygotowania Oficerskiego.
Po przysiędze i mianowaniu na podporuczników przyjechała komisja z kadr MON na
rozmowy i kierowanie do jednostek. Felczak dostał przydział do Orzysza.
Przez dwa lata był jedynym lekarzem w pułku liczącym dwa tysiące Ŝołnierzy, łącznie ze
szkołą podoficerską - po tym okresie przybył kolejny lekarz.
W 1956 r. po odwilŜy telefonicznie dostał wiadomość o moŜliwości przenosin do Marynarki
Wojennej. Uzyskał specjalizację radiologiczną w Zakładzie Radiologii Akademii Medycznej
w Gdańsku i następnie przydział na stanowisko radiologa w przychodni specjalistycznej w
Gdyni-Oksywie. Był równieŜ dodatkowo lekarzem okrętu O.K. Kablowiec.
W 1962 r. otrzymał drugi stopień specjalizacji. Następnie został przeniesiony do siódmego
szpitala Marynarki Wojennej w Oliwie. Pracowałem tam jako asystent, starszy asystent i w
końcu jako kierownik pracowni radiologicznej przez sześć lat.
Nadal współpracowałem z Zakładem Radiologii Akademii Medycznej, gdzie nauczyłem się
badań naczyniowych i limfografii. Jako kierownik zakładu zamówiłem nowoczesną
aparaturę do badań naczyniowych i limfografii, modernizując całą pracownię. Badania
naczyniowe dotyczyły przede wszystkim narządów jamy brzusznej i głowy, a nowoczesna
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aparatura ze strzykawką automatyczną pozwalała na lepszą dokumentację. Miałem
bardzo dobry zespół, który zadowolony był z nowych badań, tak jak i podlegli mi
lekarze. Przygotowanie do uruchomienia tej aparatury zawdzięczał Stoczni Gdańskiej,
która wykonała bezinteresownie i bezpłatnie adaptację pomieszczeń. M.in. dzięki
prowadzonym badaniom w tym okresie czasu 7 Szpital Marynarki Wojennej był bardzo
ceniony na WybrzeŜu.
W latach 1956 – 1982 pracował dodatkowo jako kierownik Zakładu Radiologii w
Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej ze szpitalem przy Stoczni Gdańskiej,
zatrudniony był w sopockiej Spółdzielni Lekarskiej oraz jeździ na cosobotnie konsultacje
do Koszalina i Białogardu. Pracował cięŜko, aby wyŜywić osiem osób.
Intensywną pracę naukową rozpoczął po przeniesieniu do 7 Szpitala Marynarki Wojennej
w Oliwie, Uzyskał stopień doktora nauk medycznych 9 listopada 1965 r., a 16 stycznia
1973 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.
Był autorem lub współautorem 54 publikacji naukowych oraz części skryptu: "Medycyna i
Higiena Tropikalna.
Podczas pracy w Szpitalu Marynarki Wojennej wygłosił siedem referatów za granicą
(Berlin ’67, Rzym ’68, Londyn ’70, Madryt ’71, Wenecja ’74, Triest ’74, Rio de Janeiro ’77),
a ostatni, ósmy (wygłoszony po kontrakcie w Algierii), w ParyŜu w 1989 r. przy
zastosowaniu wideoteki.
25 kwietnia 1981 r. został zwolniony z wojskowej słuŜby zawodowej i przeszedł na
emeryturę wojskową w randze komandora.
W 1982 r. uzyskał w Warszawie zgodę na trzyletni pobyt w Algierii na stanowisku
radiologa. Tradycyjnie wyjechał wraz z Ŝoną. Algierskie ministerstwo zdrowia mianowało
go kierownikiem zakładu radiologii nowopowstającego szpitala u podnóŜa Sahary w Ksar
El Boukhari.
Po powrocie do Polski w 1987 r. został zatrudniony w Instytucie Medycyny Morskiej i
Tropikalnej w Gdyni, a Ministerstwo Zdrowia mianowało go członkiem rady naukowej i
docentem.
31 stycznia 1994 r. po ukończeniu 70-go roku Ŝycia przestał pracować w Instytucie.
Był inicjatorem upamiętnienia teścia Władysława Cieszyńskiego tablicą na budynku w
Sopocie, w którym on mieszkał.
W ramach działalności kombatanckiej pasował kordzikiem kilkudziesięciu uczniów dzieci I
klasy szkoły podstawowej im. Armii Krajowej w Sopocie. Zawsze miało to miejsce 28
września, w rocznicę powstania Niepodległego Państwa Podziemnego.
Jan Felczak zmarł 22 listopada 2016 roku w Sopocie. Został pochowany na Cmentarzu
Katolickim w Sopocie z wojskową asystą honorową.
Odznaczenia
• Złoty KrzyŜ Zasługi 1992,
• KrzyŜ Armii Krajowej 1995,
• Promemoria 2008,
• Medal Zwycięstwa Polskich Kombatantów 2009,
• KrzyŜ Kombatancki Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Federacji Światowej 2012.
Rodzina
Miał trzy siostry oraz sześciu braci, z których:
• Jerzy - najstarszy z rodzeństwa, podczas okupacji był Ŝołnierzem AK, mgr inŜ. dr
geodeta.
• Bolesław - przed wojną ukończył szkołę kadetów i podchorąŜówkę, następnie
mianowany na podporucznika. Zginął w 1939 r. w walce z Niemcami
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• Kazimierz - ukończył równieŜ szkołę kadetów i podchorąŜówkę. CięŜko ranny przed
promocją na stopień podporucznika, podczas walk nad Bzurą. W czasie okupacji
wykładowca tajnego nauczania, oficer AK
• Witold - był Ŝołnierzem Armii Krajowej
• Ignacy ps. Wicek" - chrześniak prezydenta Mościckiego, w Armii Krajowej był
łącznikiem pomiędzy swoim dowódcą por. "Irysem", a kpt, Wilhelmem Kosińskim, ps.
„Mścisław”. Z powodu przynaleŜności do Szarych Szeregów i Armii Krajowej, dopiero
po upływie dwudziestu lat od ukończenia Szkoły Morskiej w Gdyni otrzymał dyplom
inŜyniera mechaniki pierwszej klasy. W latach 60. razem z Ŝoną Aliną zamieszkał w
Brazylii. Ignacy jest szefem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Rio de Janeiro.
Jego Ŝona brała udział w Powstaniu Warszawskim, gdzie została cięŜko ranna. W
Brazylii była prezesem towarzystwa dobroczynnego „Polonia” w Rio.
Jan Felczak w 1949 r. oŜenił się z Danutą Cieszyńską, córką redaktora Władysława
Cieszyńskiego, rozstrzelanego w Piaśnicy 17 listopada 1939 r. za działalność polityczną i
polonijną. Miał z nią trzy córki: Sylwę, Iwonę, Danutę i syna Olgierda.
Zdjęcia

Ojciec Jana Felczka w mundurze
Ochotniczej Armii gen. BułakBałachowicza

Zaśiadczenie o nadaniu Zygmuntowi KrzyŜa
Waleczności
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Rodzina Fekzaków: Halina, ojciec Zygmunt, matka Antonina. Janina lŜona Jurka). Maria.
Witold, Jan, Ignacy (w mundurze WSM w Gdyni), Jerzy, Kazimiera. Stanisław i Józefa
(Ziuta. „Sowa")

Brat Bolesław po promocji z siostrą Haliną, 1937 rok
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Drukarnia Cyfrowa "InfoDruk",
Gdynia 2014 r,

Komandor Jan Felczak

Zdjęcie na burcie liniowca z flagą brayzylijską zbudowanego prazez Stocznię Gdanska
dla Netumar Line, gdzie Ignacy Felczak byl dyrektorem technicznym.
Stoją od lewej bracia Ignacego Felczaka: Kazimierz, Stanislaw, Jerzy i Jan oraz Henryk
Plety - mąŜ Jozefy siostry Ignacego - lącznik AK.
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej zamordowanemu w lasach Piaśnickich
redaktorowi Władysławowi Cieszyńskiemu - kamienica ul. Sobieskiego 6a, 1 listopada
2001 r.
Tablicę odsłoniły córki zamordowanego redaktora i prezydent miasta.

Tablica pamiątkowa - opisana powyŜej
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.
Medycyna i Higiena Tropikalna Praca zbiorowa pod redakcją dr n. med. Andrzeja
Kotłowskiego, Wydawnictwa Akademii Medycznej w Gdańsku, 2006 - Jan Felczak jest jej
współautorem

Jan Rafał Felczak z Ŝoną Danutą podczas Jubileiuszu Złotych Godów
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Następne trzy zdjęcia dotyczą pogrzebu Jana Felczaka i pochodzą z ksiąŜki: In
memoriam Ŝołnierzy Armii Krajowej.
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Grób Jana Rafała Felczaka na Cmentarzu Katolickim w Sopocie, lokalizacja D4 - 9 - 6
http://sopotparafialny.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=17392&inni=0
Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy Armii
Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. http://sopocianie.muzeumsopotu.pl/relacja/jan-rafa%C5%82-felczak-relacja
3. http://naszemiasto.pl/artykul/wladyslaw-cieszynski-redaktor-z-lilijka-wzyciorysie,4495554,art,t,id,tm.html
4. https://historia.trojmiasto.pl/Jak-Armia-Czerwona-w-Sopocie-stacjonowala-n86453.html
5. https://polonia24.tvp.pl/41949649/27032019-brazylijska-lekcja-historii-od-polskiegoweterana
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Norbert Sylwester Gołuński

Norbert Sylwester Gołuński Witold Krajewski vel Sylwester Jabłoński vel Mieczysław
Niedźwiecki vel Zbigniew Raczyński pseud.: „Bombram”, „Nord”, „Witold” (ur. 22 września
1919 w Gdańsku, zm. 23 kwietnia 2000). Był polskim Kaszubem, miał obywatelstwo
Wolnego Miasta Gdańska.. Oficer Armii Krajowej, podporucznik marynarki czasu wojny
Polskiej Marynarki Wojennej, kapitan Ŝeglugi wielkiej, cichociemny.
Okres przed wojną
Uczył się w szkole senackiej we Wrzeszczu, a następnie w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego
Macierzy Szkolnej w Gdańsku. W 1937 roku wstąpił do gimnazjalnej morskiej druŜyny
harcerskiej. W 1939 roku rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni.
Okres wojny
W latach 1939–1941 pływał s/s „Robur VIII” na Morzu Północnym w konwojach do Kanady
i Nowego Jorku. Podjął roczne studia nawigacyjne na Uniwersytecie w Southampton,
następnie z własnej inicjatywy w maju 1942 roku został skierowany do Glasgow, do tajnej
Szkoły Wywiadu Ofensywnego. Po szkoleniu na ochotnika zgłosił się na desant do kraju.
Został zaprzysięŜony 22 kwietnia 1943 roku, przyjął pseudonim „Bombram”. Awans na
podporucznika marynarki czasu wojny otrzymał ze starszeństwem od 1 czerwca 1943
roku. następnie został przeniesiony do Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza. Zrzutu
dokonano w nocy z 17 na 18 września 1943 roku w ramach operacji „Neon 2”, którą
dowodził kpt. Antoni Freger.
Razem z nim skoczyli:
• ppor. Otton Wiszniewski ps. Topola
• kpt. mar. Bogusław śurawski ps. Mistral.
Zrzut odbierała podwarszawska placówka "Wieszak".
Po skoku Gołuński otrzymał przydział do Komendy Głównej Armii Krajowej: do
samodzielnej ekspozytury „Lombard” w Referacie „Zachód” Wydziału Wywiadu
Ofensywnego „Stragan” w Oddziale II Informacyjno-Wywiadowczego i działał na terenach
Rzeszy. Został mianowany inspektorem sieci wywiadu morskiego.
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Po wybuchu Powstania Warszawskiego wszedł w skład komendy podobwodu Śródmieście
Południe jako oficer kontrwywiadu i bezpieczeństwa.
Po upadku powstania dostał się do niemieckiej niewoli w Lubece (numer jeniecki 101636),
z której wyszedł 2 maja 1945 roku po wyzwoleniu Lubeki przez wojska angielskie.
Okres po wojnie
10 maja został przerzucony do Anglii. Początkowo przydzielono go do Grupy Oficerów
Administracji Kierownictwa Marynarki Wojennej, następnie, od 14 czerwca 1945 roku
pracował jako młodszy oficer oddziałowy w Obozie Marynarki Wojennej ORP „Bałtyk”.
Pracował takŜew cenzurze amerykańskiej na terenie Niemiec.
Wrócił do Polski w lipcu 1947 roku i podjął pracę, będąc kapitanem Ŝeglugi wielkiej, na
statkach Polskich Linii Oceanicznych. W 1950 roku usunięto go z pracy w PLO. Na
otwartym zebraniu partyjnym został nazwany angielskim szpiegiem, który wkradł się w
kadry marynarskie. Po kilkuletniej przerwie powrócił do pływania w 1956 roku. W 1980
roku przeszedł na emeryturę. NaleŜał do sopockiego koła Światowego Związku śołnierzy
Armii Krajowej. Był teŜ aktywnym członkiem Kręgu Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska.
Jego pogrzeb odbył się z ceremoniałem wojskowym w towarzystwie kombatanckich
sztandarów 27 kwietnia 2000 roku na cmentarzu w Sopocie.
Odznaczenia
• KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari – 1946 albo 1948
• KrzyŜ Walecznych – 15 sierpnia 1946
• Srebrny KrzyŜ Zasługi z Mieczami – 2 października 1944
• KrzyŜ "Za Zasługi dla ZHP" – Rozeta z Mieczami.
śycie rodzinne
Norbert Gołuński był synem Sylwestra, sekretarza Sądu Wolnego Miasta Gdańska, i Łucji
z domu Ceynowy. W 1947 roku oŜenił się w Niemczech z Łucją Zych (ur. w 1915 roku), z
którą miał syna Michała (ur. w 1948 roku).
Zdjęcia

http://elitadywersji.org/norbert-golunski-cichociemny/
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Finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Armii Krajowej
Urząd Miasta Sopot 26 maja 1994 roku
Od lewej: M. Kulak. W. Litomska, Z. Klawisz, K. Świetlicki, S. Zdanowicz, J. Grzywacz
J. Kozłowski. W. Fulek; w drugim rzędzie: E. Borkowski. A. Sielicki, H. Joczyn.
Z. Imbierowicz, R. Gołuński, K. Śliwa, T. Kuplicki

http://naszemiasto.pl/artykul/cichociemni-z-sopotu-norbert-golunski-z-lilijkaw,4492562,art,t,id,tm.html
Zlot Wojskowej SłuŜby Kobiet w 1994 roku w Garczynie
od prawej: 1/ ppor. Rez. Norbert Sylwester Gołuński” Bombram”; CC 2/ mjr Leon Torliński
„Kret” - Honorowy Prezes Okręgu 3/ ppor. Józef Weltrowski - Środowisko Pomorskiego
4/ ppor. Teresa Urbanowa - Sekretarz Okręgu ŚZśAK 5/ kpt. Kazimierz Śliwa - Prezes
Okręgu ŚZśAK; CC 6/ ppłk. ElŜbieta Zawacka - Prezes Fundacji w Toruniu; CC 7/ ppor.
Janina Walentynowicz 8/ ppor. Janina Kentzer 9/ ppłk Janina Czaja Waluda – Prezes ZIW
Wejherowo 10/ ppor. Zofia Jokiel – Prezes Koła Sopot ŚZśAK 11/ por . Maciej
KrzyŜanowski „Kuba” - Środowisko Pomorskie
Po prawej stronie powyŜej pierwszego rzędu Bogdan Borusewicz – Marszałek Senat
Jacek Karnowski – Wiceprezydent Sopotu - por. Norbert Gołuński siedzi
pierwszy z prawej
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Grób Norberta Gołuńskiego na Cmentarzu Katolickim w Sopocie,
lokalizacja B4 - 1 - 18
Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy Armii
Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Norbert_Go%C5%82u%C5%84ski
3. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/norbert-golunski,14621.html
4. http://elitadywersji.org/norbert-golunski-cichociemny/
5. http://naszemiasto.pl/artykul/cichociemni-z-sopotu-norbert-golunski-z-lilijkaw,4492562,art,t,id,tm.html

http://prasa.zhp.pl/archiwum/c200012/24b.html
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Tadeusz Henryk Gruszczyński

Urodzony 2 października 1910 roku w Warszawie, zmarł 12 kwietnia 1994 roku w Sopocie
W konspiracji od stycznia 1940 roku - ZWZ - AK (Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa).
Przydział w lipcu 1944 r. Okręg Warszawski AK - I Obwód Śródmieście - IV zgrupowanie
"Gurt", dowodzone przez kpt. Kazimierza Czaplę „Gurt”- 1. kompania. Miał stopień ppor.
rezerwy piechoty, uŜywał pseudonimu "Poraj"
1 sierpnia 1944 roku zwołał na godz. 11 odprawę dowódców plutonów: 146, 153, 193,
1004 dowodzonej kompanii - stan kompanii 119 Ŝołnierzy.
Organizacja
• z-ca dowódcy kompanii ppor. "Koniczyna" Stanisław Gąsiorowski-Rybicki
• pluton 146 - ogn. pchor. "Ryszard" Henryk Banert
• pluton 153 - kpr. pchor. "Roman" Jerzy Graczyk
• pluton 193 - ppor. "Pilot" Fryderyk Fryszer
• pluton 1004 - plut. pchor. Zbigniew Słupnicki
Na odprawie podał wiadomość o wybiciu godz. „W” oraz miejscu koncentracji kompanii o
godz. 16 w domach przy ul. Chmielnej 56 i 58.
1 sierpnia 1944 roku 1. i 2 kompania, dowodzona przez ppor. Marian Jerzy Chudziński
miały opanować obiekt Dworca Głównego wraz z dworcem wojskowym, Fahrpark oraz
halę pocztową przy ulicy Chmielnej.
Obie kompanie dysponowały 1 granatnikiem PIAT, 1 rkm, 3 Stenami, 1 kb, 8 pistoletów,
40 granatów, 5000 naboi do kb, 6000 naboi do pistoletów, 900 puszek i zapalników do
granatów Filipinka oraz 25 kg szedytu.
Szturm 1 i 2 kompanii na Dworzec Główny nie powiódł się. Plutony 1. kompanii obsadziły
budynki przy ul. Chmielnej od 64 do 74, a 2. kompanii przy ul. Chmielnej od 56 do 62,
Spalono baraki hali pocztowej przy ul. Chmielna 53 oraz drewnianą halę dworca dla
Ŝołnierzy niemieckich na rogu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej.
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Podczas Powstania Warszawskiego walczył w Śródmieściu Północ, dowodząc kompanią
do 12 września, potem dowódcą był kpt. Stanisław Tomaszewski „JednoroŜec”.
Został awansowany na stopień porucznika 18 września 1944 r. rozkazem Nr. 30
Komendanta Głównego Armii Krajowej
Po upadku Powstania w niewoli niemieckiej - jeniec Oflagu VII-A Murnau - do wyzwolenia
29.04.1945 r.
23 września 1944 zgrupowanie zostało przekształcone w 3 batalion 15 Pułku Piechoty
„Wilków” AK.
Odznaczenia
• KrzyŜ Walecznych (Londyn)
• Srebrny KrzyŜ Zasługi z Mieczami (Londyn)
• KrzyŜ Armii Krajowej (Londyn)
• Medal Wojska - trzykrotnie
• Warszawski KrzyŜ Powstańczy
Zdjęcia
Zdjęcia za wyjątkiem dwóch ostatnich pochodzą z archiwum rodzinnego Piotra
Gruszczyńskiego

154

TADEUSZ GRUSZCZYŃSKI

od lewej NN, kpt. "Kot" Henryk Kocimski, kpt. "JednoroŜec" Stanisław Tomaszewski, kpt.
"Gurt" Kazimierz Czapla, por. "Dworski" Leonard Bukłowski, por. "Poraj" Henryk
Gruszczyński, ks. mjr "Jawor" Jan Skrzeczkowski
http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/relacje/galeria_gurt.html

155

TADEUSZ GRUSZCZYŃSKI

Grób Tadeusza Henryka Gruszczyńskiego na Cmentarzu Katolickim w Sopocie,
lokalizacja F2 - 17 - 14
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Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy
Armii Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/tadeusz-gruszczynski,15680.html
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgrupowanie_Gurt
4. http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/gurt.htm

157

Jan Jokiel

Jan Jokiel vel Karol Dawidek, pseud.: „Ligota”, „Jur” (ur. 28 lipca 1906 w Łodzi, zm. 10
czerwca 1996 w Sopocie) – oficer Wojska Polskiego, Polskich Sił na Zachodzie i Armii
Krajowej, major lotnictwa, cichociemny, kuzyn pilota Jana Daszewskiego.
Był synem Kazimierza i Jadwigi z domu GryŜewskiej.
Okres przed wojną
Jan Jokiel ukończył WyŜszą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie oraz Centrum Szkolenia
Lotniczego w Dęblinie, posiadał stopień podporucznika.
Okres wojny
We wrześniu 1939 roku był przydzielony początkowo do 4 pułku lotniczego, a następnie
do Armii „Poznań”. Od około 9 września był ewakuowany w kierunku Rumunii, 19 września
przekroczył granicę polsko-rumuńską. W październiku 1939 roku znalazł się we Francji,
gdzie został skierowany do Polskich Sił Powietrznych w Lyonie. Od lipca 1940 roku, ze
względu na biegłą znajomość języka angielskiego słuŜył jako oficer taktyczny (ang.
intelligence officer) w dywizjonie 302. Jako tłumacz angielskich tekstów technicznych był w
tym okresie częstym gościem w dywizjonie 303, gdzie jako fotograf hobbysta wykonał
wiele pamiątkowych fotografii (w tym najsłynniejsze zdjęcia polskich pilotów walczących w
Bitwie o Anglię). Następnie był szkolony w polskiej szkole wywiadu (pod kamuflaŜem
Oficerskiego Kursu Doskonalenia Oficerów Administracji). W maju 1941 r. zaproponowano
mu powrót do kraju, na którą przystał bez namysłu.
Po przeszkoleniu w wywiadzie został zaprzysięŜony 13 stycznia 1942 roku w Oddziale VI
Sztabu Naczelnego Wodza.
Został zrzucony jako cichociemny w operacji "Belt" w nocy 30/31 III 1942, dowódca kpt.
naw. Antoni Voelnagel
Razem z nim zostali zrzuceni:
• por. Stefan Majewicz "Hruby"
• por. Piotr Motylewicz "Krzemień"
• rtm. Jerzy Sokołowski "Mira"
• mjr dypl. Tadeusz Sokołowski "Trop"
• ppor. Jerzy Mara-Mayer "Filip", "Vis" - kurier Delegatury Rządu na Kraj
Zrzut miał odbyć się 8 km na północny wschód od Końskich. Pomyłkowo dokonano go 6
km na zachód od czuwającej placówki „Kopyto”, w pobliŜu dobrze oświetlonego obozu
jenieckiego w Baryczy.
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Jokiel wylądował na sośnie oddalonej zaledwie kilkadziesiąt metrów od drutów
okalających obóz. Nad ranem skoczkowie skontaktowali się z placówką odbiorczą. Po
skoku Jokiel otrzymał przydział do Wydziału Lotnictwa Oddziału III Operacyjnego
Komendy Głównej AK jako kierownik referatu.
Przeniesiono go następnie na stanowisko kierownika referatu lotniczego w Krajowie.
Od kwietnia 1943 roku do lipca 1944 roku pracował w Oddziale II InformacyjnoWywiadowczym jako referent lotniczy w biurze studiów (jednocześnie pracował na lotnisku
„Okęcie” pod nazwiskiem Karol Dawidek). Przed Powstaniem Warszawskim został
przydzielony do Bazy Lotniczej „Okęcie”.
Po wybuchu Powstania Warszawskiego brał udział w nieudanej próbie opanowania
lotniska „Okęcie”. Do 8 sierpnia walczył na Ochocie. Został wywieziony z Warszawy przez
Niemców razem z ludnością cywilną do obozu przejściowego w Pruszkowie.
Po ucieczce z obozu początkowo osiedlił się w Poznaniu.
Okres po wojnie
W połowie 1945 roku przyjechał do Sopotu.
Wojenne losy Jana Jokiela przyciągały uwagę Urzędu Bezpieczeństwa, załoŜono
podsłuch w jego mieszkaniu. Nie dano mu pracować zgodnie ze zdobytym
wykształceniem. Początkowo był inspektorem d/s UNRRA w Ministerstwie Rolnictwa, od
1950 pracował w Centrali Rybnej. Uzyskał stopień magistra ichtiologii w WyŜszej Szkole
Rolniczej w Olsztynie.Był pomysłodawcą i budowniczym Rybackiego Ośrodka
Doświadczalnego w Oliwie. Był wykładowcą w Państwowej Szkole Rybołostwa w Gdyni.
Opublikował kilka prac z zakresu rybołówstwa. Opisał swoje wojenne doświadczenia w
ksiąŜkach: Udział Polaków w Bitwie o Anglię (1968/1972) i Wróciłem najkrótszą drogą
(1990).
W wolnej Rzeczypospolitej współtworzył Światowy Związek śołnierzy Armii Krajowej. Jego
Ŝona Zofia przez kilka lat pełniła funkcję prezesa sopockiego koła ŚZśAK. Zmarł w 1996
roku. Został pochowany na Cmentarzu Katolickim w Sopocie obok matki, łączniczki AK.
Odznaczenia
•

KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari.

śycie rodzinne
Miał brata Franciszka.
OŜenił się w 1945 roku z Zofią Maringe (ur. w 1919 roku), której stryjem był Leonard
Witold Maringe. Jan i Zofia mieli 2 dzieci: Tomasza (ur. w 1946 roku) i Hannę (ur. w 1954
roku) zamęŜną Falkowską.
Wspomnienia Jana Jokierla
• Moim cichym marzeniem było, aŜeby lot do Polski odbyć z Antkiem Voellnaglem, moim
kuzynem, a zarazem szefem lotniczym polskiej grupy przerzutowej. Marzenie ziściło
się. On właśnie został wyznaczony na dowódcę „Halifaxa” numer 9613, z szachownicą
Polskich Sił Powietrznych… Powrót z lotu z 30 na 31 marca 1942 r. był ostatnim dla
Antka i prawie całej jego załogi. W dniu 21 kwietnia 1942 r. w niebywale cięŜkim locie;
graniczącym z najwyŜszej rangi bohaterstwem i kuszeniem szczęścia, to ostatnie
zawiodło Antka i jego załogę. Zginęli w południowo-wschodniej części Alp, rozbijając
się o granitową ścianę gór na skutek oblodzenia. Doczesne szczątki tych wspaniałych
ludzi spoczywają na angielskim cmentarzu wojskowym w Durnbach koło Monachium.
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• Nasze lądowanie – jak podaje dalej Jan Jokiel – nie było w pełni szczęśliwe,
znaleźliśmy się w bezpośrednim sąsiedztwie obozów jeńców radzieckich. W kaŜdej
chwili groziło nam wykrycie przez załogę esesmańską. Trzeba było szybko, jeszcze w
nocy, „upłynnić” nasze kontenery, zakopać spadochrony i zatrzeć wszelkie ślady.
Czekaliśmy jedynie na naszych opiekunów ze zrzutowiska oddalonego od naszego
obecnego miejsca pobytu o jakieś 7 km (…). W południe znajdujemy się juŜ na
>melinie< w Końskich (…). W nocy wyjeŜdŜa do Warszawy pierwsza grupa naszych
kolegów. Druga trójka: Jurek Sokołowski, Piotr Motylewicz i ja jedziemy nad ranem
przez SkarŜysko-Kamienną. Nie obyło się bez przygód. Ostatecznie jednak cała nasza
szóstka znalazła się w Warszawie (…)
• Według informacji uzyskanych juŜ po wojnie w Londynie, zespół cichociemnych, z
którymi leciałem do Polski, przerzucił jedną z największych przesyłek dolarowych
skierowanych z Londynu do Komendy Głównej AK w Warszawie. W sześciu pasach
znajdowało się bowiem około 840 tysięcy dolarów papierowych, głównie w odcinkach
100 i 50-dolarowych oraz 9600 dolarów w złotych monetach. MoŜe się to dzisiaj wydać
informacją zaskakującą, ale z ogólnej sumy dolarów przerzuconych do kraju przez
cichociemnych ok. 13.500.000 dolarów przekazano, zgodnie z intencją organizacji
Ŝydowskich na Zachodzie, na potrzeby śydowskiej Organizacji Bojowej.
Zdjęcia

Zofia Jokiel, Ŝona Jana Jokiela
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Tablica upamiętniająca por. Jana Jokiela na sopockiej Kwaterze Armii Krajowej.
http://naszemiasto.pl/artykul/cichociemni-z-sopotu-1,4492512,artgal,t,id,tm.html

Pogrzeb Zofii Jokiel, Ŝony Jana Jokiela
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Grób Jana i Zofii Jokiel na cmentarzu katolickim w Sopocie,
lokalizacja C4 - 23 - 18
Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy Armii
Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Jokiel
3. http://naszemiasto.pl/artykul/cichociemni-z-sopotu-1,4492512,artgal,t,id,tm.html
4. https://www.samoloty.pl/wszystkie-aktualnosci/18025-jan-jokiel
Zofia Jokiel.
Z Okręgiem Pomorskim Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej była związana od
daty jego powstania. 3 listopada 1989 r. weszła w skład Zarządu Koła i pełniła funkcję
skarbnika. W 1994 r. została wiceprezesem Zarządu Koła. Od 15 lutego 1998 r. do 17
marca 2014 r. była aktywnym prezesem Koła, po której to dacie uchwałą zebrania
sprawozdawczo-wyborczego członków został jej nadany tytuł Honorowego Prezesa Koła
Sopot ŚZśAK.
Zofia Jokiel z d. Maringe ps. Halina urodziła się 24 grudnia 1919 r. we Wronowicach
(Łódzkie). Wychowywała się w majątku rodzinnym Smolina.
Na początku 1940 r. wstąpiła do organizacji konspiracyjnej o nazwie Tajna Armia Polska,
gdzie pracowała w wywiadzie i prowadziła skrzynkę kontaktową. Po aresztowaniu brata
Stanisława, który później zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz (drugi z jej braci
Jerzy został zamordowany przez gestapo w więzieniu Montelupich w Krakowie), otrzymała
nowe dokumenty na nazwisko Halina Wiśniewska i została skierowana do Końskich,
następnie do Sandomierza, skąd po kilku miesiącach przyjechała do Warszawy. Tu, po
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połączeniu organizacji TAP z Armią Krajową, została łączniczką w Oddziale II Komendy
Głównej AK (wywiady obce), którą kierował Kazimierz Leski ps. Bradl (jej mama była
sekretarką „Bradla”). Następnie była łączniczką Stanisława Jankowskiego "Agatona",
„cichociemnego”, kierownika Wydziału Legalizacji i Techniki w Oddziale II (InformacyjnoWywiadowczym) Komendy Głównej Armii Krajowej. W 1944 r. została przydzielona jako
archiwistka do komórki „Wywiad lotniczy”.
Wybuch Powstania Warszawskiego zastał ją na Ochocie, gdzie mieszkała przy ulicy
Filtrowej. Działała w punkcie sanitarnym. W połowie sierpnia dzielnicę spacyfikowali
Ukraińcy, a mieszkańców przepędzono przez Zieleniak do obozu przejściowego w
Pruszkowie. Stamtąd została wywieziona do Halle, następnie do obozu pracy w Pisteritz
nad Elbą.
W maju 1945 r. wraz z koleŜankami zorganizowała powrót do Polski.
Otrzymała odznaczenia:
• KrzyŜ Walecznych
• KrzyŜ Armii Krajowej, Londyn
• Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
• Medal „Pro Memoria”
• Medal „Pro Patria”
• Medal „Obrońca Ojczyzny 1939-1945”
MęŜem Zofii był mjr Jan Jokiel ps. „Ligota”, „Jur”. Jan i Zofia poznali się w pierwszych
dniach wojny, kiedy jadącą konno Zofię, zatrzymał polski patrol wojskowy i będąc
podejrzana o szpiegostwo, została doprowadzona na posterunek w celu wyjaśnienia
sytuacji. Młody porucznik Jan Jokiel uznał to za nieporozumienie i puścił wolno piękną
amazonkę. Los sprawił, Ŝe spotkali się ponownie, w Warszawie, oboje pracując w
konspiracji. Kolejne spotkanie, juŜ po wojnie, zakończyło się ślubem. Wkrótce ich
miejscem na ziemi stał się Sopot, w którym przeŜyli do końca swoich dni.
https://pl-pl.facebook.com/Armia.Krajowa.Gdansk/photos/wspomnienie-o-zofii-jokiel-pshalinazmar%C5%82a-d%C5%82ugoletnia-prezes-ko%C5%82a-sopot%C5%9Bz%C5%BCak-z/451408491871843/
https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/zofia-jokiel,1253.html
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Syn Aleksandra i Stefanii z domu Celińskiej, urodził się w Warszawie 9 grudnia 1922 roku.
Wraz z siostrą ElŜietą (ir. 22 października 1912 w OŜarowie) był wychowywany przez
matkę,
Okres przed wojną
W latach 1930-1939 był uczniem szkoły Wojciecha Górskiego. Tam wstąpił do 25.
Warszawskiej DruŜyny Harcerzy im. Stanisława śółkiewskiego i aktywnie uczestniczył w
jej działaniach, jeŜdŜąc na obozy i zdobywając sprawności fizyczne; przed wybuchem
wojny został opiekunem zuchów.
Wojna w 1939 roku zaskoczyła go przy promocji do II klasy kicealnej, Mieszkał wtedy z
siostrą i matką w tym samym domu przt Gdańskiej 2, w tym samym domu co "Jeremi" i
Ryszard Hoffman "Rysiek"
Okres wojny
Do konspiracji przystąpił w 1940 roku, przyjął pseudonim "śbik". Był jednym ze
współtwórców Ŝoliborskiego PET-u (była to mała liczebnie organizacja młodzieŜy szkolnej,
początkowo miała za cel samokształcenie w ramach tajnego nauczania. Od wejścia w
skład Szarych Szeregów w 1940 r. podjęła działania w zakresie „małego sabotaŜu".
Wywodzili się z niej najlepsi ludzie, kierowani m.in. do Grup Szturmowych) i wraz z całą
grupą jej członków wszedł do Szarych Szeregów. W 1942 roku stał się Ŝołnierzem Grup
Szturmowych - Hufiec „Centrum" (CR) druŜyna CR-500 kryptonim „PET". 1 sierpnia 1943
roku przeszedł do kompanii „Agat" Kedywu Komendy Głównej AK. Tam dowodził plutonem
gospodarczym, następnie 3. druŜyną 1. plutonu. W wyniku kolejnej reorganizacji i
aresztowania łączniczki w maju 1944, na bazie kompanii "Agat" utworzony został batalion
„Parasol”, którego dowódcą pozostał awansowany do stopnia majora Adam Borys.
Uczestniczył w akcjach bojowych:
Akcja uwolnienia więźniów przewoŜonych transportem kolejowym z Warszawy do KL
Auschwitz na stacji kolejowej w Celestynowie. - kryptonim „Celestynów".
Przeprowadzenie akcji powierzono oddziałowi dyspozycyjnemu Kedywu Komendy
Głównej Armii Krajowej „Motor 30”. Na dowódcę wyznaczono kpt. Mieczysława
Kurkowskiego „Mietka”, a na jego zastępcę podchorąŜego Tadeusza Zawadzkiego ps.
„Zośka”. Obserwatorem z ramienia dowództwa był kapitan Adam Borys „Pług”. Akcja miała
miejsce w nocy z 19 na 20 maja 1943 r. Opanowano stację kolejową, odcięto łączność
telefoniczną, gdy pociąg wjechał na peron, inny patrol opanował parowóz i sterroryzował
jego obsługę. Główna grupa harcerzy z Grup Szturmowych zaatakowała gestapowców
ochraniających dołączoną do pociągu więźniarkę. Efektem tych działań było uwolnienie 49
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więźniów, których bezpiecznie ewakuowano. Zginęło takŜe pilnujących ich 4
gestapowców.
Pod koniec akcji padły nieoczekiwanie strzały od strony pociągu, które śmiertelnie raniły 2
jej uczestników: por. Stanisława Kotorowicza „Krona” i por. Włodzimierza Stysło „Jana II”.
Były to jedyne straty po stronie polskiej, nie licząc lekko rannego Wacława DuninKarwickiego ps. „Luty”, który zmarł 21 grudnia 44 w wyniku ran powstańczych w czasie
Powstania Warszawskiego.
"Zbik" brał bezpośredni udział w akcji,
W listopadzie 1943 roku brał udział w przygotowaniach do odbicia z rąk Gestapo Henryka
Migdalskiego „Kędziora". Akcję odwołano, kiedy okazało się, Ŝe „Kędzior" został
zamordowany w alei Szucha.
W styczniu 1944 roku wszedł, jako zastępca dowódcy i drugi wykonawca, w skład grupy
wyznaczonej do likwidacji kata Warszawy, Franza Kutschery. Jednak wieczorem 28
stycznia, wracając ze spotkania, został na ulicy Kruczej postrzelony w ramię przez patrol
policyjny. Zbiegł do mieszkania swojej ciotki Janiny Mrozowskiej przy ulicy Chłodnej 34,
dokąd sprowadzono zaufanego lekarza. Karetką pogotowia przewieziono go do szpitala
Dzieciątka Jezus. Operacja i zabieg złoŜenia ręki, wykonane przez dr. Wagnera, nie
zakończyły się szczęśliwie, gdyŜ wkrótce wdała się zgorzel i ręka musiała być
amputowana. Amputacja ręki odbyła się tego samego dnia, co udany zamach na
Kutscherę - 1 lutego 1944 roku, ale Jan Kordulski nie mógł w niej uczestniczyć.
Po kilku tygodniach rekonwalescencji, mimo Ŝe był inwalidą, wrócił do oddziału. W lipcu
1944 roku otrzymał przydział w Kedywie KG AK Zgrupowanie „Radosław" - batalion
„Parasol" 1. kompania - kwatermistrzostwo - główny intendent.
Był kapralem podchorąŜym, we wrześniu 1944 roku awansował do stopnia: plutonowy
podchorąŜy.
W Powstaniu Warszawskim przeszedł szlak bojowy: Wola Stare Miasto - kanały Śródmieście - Górny Czerniaków.
We wrześniu 1944 roku został ranny na ulicy Okrąg 2. Z Warszawy wyszedł z ludnością
cywilną.
Jego siostra ElŜbieta Kordulska-Górecka-Dybowska ps. "Maryś" dołączyła do 1 kompanii
15 sierpnia na Staryn Mieście.
Okres po wojnie
Ukończył studia ekonomiczne, uzyskując tytuł magistra.
Zmarł 16 sierpnia 1988 roku.
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Zdjęcia

Grób Jana Kordulskiego na Cmentarzu Katolickim w Sopocie,
lokalizacja D2 - 14 - 7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Kordulski_thomb_in_Sopot.jpg
Pomnik nagrobny sfinansowało miasto Sopot według wzoru, jaki został ustalony dla
Ŝołnierzy AK pochowanych na AK-owskiej kwaterze na cmentarzu Komunalnym

Poprzednia postać grobu
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Warta wystawiona przez harcerzy przy grobie Jana Kordulskiego 1 lutego 2017 - w
rocznicę akcji na Kutscherę

Nauczyciel Waldemar Stopczyński z uczniami Gdańskiego Gimnazjum Astronomicznego
przy grobie Jana Kordulskiego
Piśmiennictwo
1. In memoriam Ŝołnierzy Armii Krajowej, Gdańsk - Sopot 2018
2. Piotr Stachiewicz "PARASOL" Instytut Wydawniczy PAX 1984
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_w_Celestynowie
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Mikołaj Kostecki, ur. 19 XII 1924 w Drui k. Brasławia (obecnie Litwa) jako syn Michała i
Marii z domu Schpecht, zm. 3 XI 2009 w Sopocie.
Okres przed wojną
Od 1934 roku mieszkał w Białymstoku, gdzie w 1938 r. wstąpił do gimnazjum
Okres wojny
Pracował jako robotnik w Elektrowni Miejskiej w Białymstoku, dokształcał się na tajnych
kompletach i w roku 1943 zdał tajny egzamin maturalny w zakresie „małej matury".
Od 15 listopada 1942-1945:
• członek Szarych Szeregów: hufiec Białystok, dzielnica Bojary
• Ŝołnierz Armii Krajowej" kpr. pchor. ps. "Mewa", uczestnik akcji wywiadowczodywersyjnych; w VIII 1944 cięŜko ranny podczas działań przyfrontowych - do III 1945
pacjent szpitala PCK w Białymstoku.
Okres po wojnie
Od 1945 mieszkaniec Gdańska..
Wykształcenie
• W VIII 1945 egzamin maturalny w Liceum im. Zygmunta Augusta w Białymstoku,
wyjechał do Gdańska celem podjęcia studiów wyŜszych..
• W latach 1945 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Studia
ukończył w „zakresie radiotechniki" i uzyskał stopień magistra nauk technicznych
inŜyniera elektryka, otrzymując dyplom Politechniki Gdańskiej nr 1170 z dnia 9 kwietnia
1952 r.
• W roku 1971 obronił z wyróŜnieniem rozprawę doktorską na Wydziale Elektroniki PG
"Model analogowy falowania morza" - promotor prof. dr Linz. Jerzy Seidler.
Informacja o tym zamieszczona jest w tomie 1. Księgi Jubileuszowej XL lecia Wydziału
Politechniki Gdańskiej 1952 - 1992
20 grudnia 1971 roku Rada Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej nadała mu
stopień doktora nauk technicznych.
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Praca zawodowa
• 1945 - 1951 technik w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Płn. w Gdańsku - przez
cały okres studiów.
• 1951-1965 kierownik pracowni pomiarowo-konstrukcyjnej w Centralnym Biurze
Konstrukcji Okrętowych (CBKO) nr 1 w Gdańsku
• 1961 - 1971 pracownik dydaktyczny na Wydziale Elektroniki PG, wykładowca teorii
sterowania - dodatkowe zatrudnienie
• 1965-1966 specjalista i starszy specjalista Zjednoczenie Morskich Stoczni
Remontowych
• 1966-1968 kierownik Działu Studiów w PKA Meramont Odział Gdańsk (w 1968 nie
przyjął propozycji objęcia stanowiska dyr. pod warunkiem wstąpienia do PZPR zrezygnował z pracy),
• 1969 - 1979 ponownie w CBKO jako starszy projektant
• 1975-1982 docent kontraktowy w WyŜszej Szkole Morskiej w Gdyni
° wykładał technikę cyfrową i podstawy automatyki
° prowadził seminaria magisterskie i aktywnie uczestniczył w pracach badawczych,
między innymi kierował zespołem, który zajmował się systemami cyfrowymi i
komputerowym w zastosowaniu do automatyzacji w czasie rzeczywistym procesów
eksploatacyjnych statku.
° cieszył się wielką sympatią studiujących w uczelni, jak i tych, którymi kierował
podczas praktyki morskiej na statku szkolno-towarowym m.s. „Antoni Garnuszewski"
w trudnym antarktycznym rejsie, gdzie pełnił funkcję kierownika praktyk morskich
° 15 maja 1981 wybrany na rektora WSM - otrzymał 65% głosów spośród 106
oddanych, było 4 kandydatów - wybory przeprowadzone wobec upływu kadencji
rektora prof. Daniela Dudy dnia 30 września 1981 r. Otrzymał nominację ministrakierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1981 r. (znak pisma KSV-1800/56/81), powołującego go na rektora WyŜszej Szkoły Morskiej w Gdyni na
trzyletni okres pełnienia tej funkcji, tj. od 1 października 1981 r. do 31 sierpnia 1984
roku.
° 15 XII 1981 usunięty ze stanowiska rektora jako powód podając „nieudolną realizację
postanowień dekretu Rady Państwa o wprowadzeniu stany wojennego", po 13 XII
1981 obecny na uczelni podczas strajku okupacyjnego
° w VI 1982 represyjnie zwolniony z pracy w WSM z zakazem pracy z młodzieŜą i tzw.
wilczym biletem, odesłany na wcześniejszą emeryturę
• 1982–1988 działacz tajnych struktur „S” środowisk akademickich WybrzeŜa, redaktor
niezaleŜnego pisma akademickiego „Wolna Myśl”
• 1990-1991 WyŜsza Szkoła Morska (przywrócony do pracy z dniem 1 stycznia 1990
roku w niepełnym wymiarze godzin na mocy uchwały Senatu)
• 1990 - 1992 działał w Forum Okrętowym grupującym ekspertów przemysłu okrętowego
i gospodarki morskiej.
• grudzień 1991- 1994 pracownik Urzędu Morskiego w Gdyni w pionie dyrektora do
spraw inspekcji morskiej w charakterze specjalisty ds. komputeryzacji, jak równieŜ
sprawował nadzór nad budową systemu VTS „Zatoka Gdańska" w portach Gdyni i
Gdańsku. Były to prace związane z podniesieniem bezpieczeństwa Ŝeglugi na trasach
prowadzących do portów Zatoki Gdańskiej. W programie wdroŜenie systemu VTS-u, co
w przyszłości nastąpiło, system objął swym działaniem równieŜ rejon wód
wewnętrznych Zalewu Wiślanego.
• Od 23 marca 1992 doradca rządu premiera Jana Olszewskiego
• lipiec 1993 - marzec 1994 pracownik Koreańskiego Towarzystwa Okrętowego, gdzie
głównie zajął się komputeryzacją tej firmy Ŝeglugowej.
• Od 1994 na emeryturze.
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Autor 15 publikacji, 6 patentów, 3 skryptów i 1 podręcznika akademickiego oraz artykułów
w prasie. Na szczególną uwagę zasługują takie wydawnictwa jak:
• Jan Bohdanowicz Mikołaj Kostecki: Podstawy automatyki dla oficerów statków
morskich, Wydawnictwo Morskie 1980, 296 s.
• Jan Bohdanowicz Mikołaj Kostecki: Teoria sterowania, cz. 1-2, WSM, Gdynia 1980.
• Mikołaj Kostecki: Podstawy techniki cyfrowej i maszyn cyfrowych, WSM, Gdynia 1981
Pozycje te były wówczas bardzo potrzebne zarówno dla studentów studiów dziennych jak i
zaocznych oraz na kursach Doskonalenia Kadr Oficerskich, kadr Polskiej Marynarki
Handlowej i Rybołówstwa Dalekomorskiego.
Działalność społeczna
• W latach 60 i 70 działacz NOT w Gdańsku, w okresie 1969-1972 przewodniczący
Komisji Rozwoju Techniki Oddziału Wojewódzkiego NOT w Gdańsku;;
• W 1980 współzałoŜyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku, 1980-1981
wiceprezes, 1989-1990 prezes.
• Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Uczelnianego Komitetu ZałoŜycielskiego, następnie
KZ „S” przy WyŜszej Szkole Morskiej (do XI 1981);.
• 1983-1988 działał w tajnych strukturach NSZZ „Solidarność" w środowisku
akademickim wyŜszych uczelni WybrzeŜa, redaktor podziemnego pisma uczelni
WybrzeŜa „Wolna Myśl”, autor testów w prasie podziemnej, emigracyjnej, m.in. w
„Dzienniku Polskim” i „Dzienniku śołnierza” oraz w RWE (ps. Piotr Ponard); w VIII 1988
wykłady nt. zbrodni katyńskiej podczas strajków w gdańskich stoczniach i porcie.
• W latach 1988-1994 publikuje artykuły w pismach krajowych („Gwiazda Morza",
„Tygodnik Gdański", „Gazeta Gdańska", „Dziennik Bałtycki", „Gazeta Wyborcza" oraz
„Pomerania").
• Od czerwca 1989 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym „S”
Lechu Wałęsie, później Krajowego Komitetu Obywatelskiego.
• 1990 dokooptowany do składu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w WyŜszej
Szkole Morskiej w Gdyni. W kwietniu 1991 r. został wybrany do Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność".
Uzupełnienia
• Kostecki legitymował się znajomością języków obcych: rosyjskiego, niemieckiego i
angielskiego.
• W czasie wolnym zajmował się uprawą działki ogrodniczej, uprawiał sporty, w tym
narciarstwo i pływanie.
• W okresie 17 VIII 1976 – 26 XI 1977 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w
Gdańsku w ramach SOS krypt. Docent, nr rejestracyjny 215
• Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.
• Harcerz Zbigniew Kamiński, brat ostatniego komendanta Szarych Szeregów Chorągwi
Białostockiej, zamordowanego w 1944 r. w Baranowiczach - po 10-letnim pobycie w
łagrach sowieckich wrócił do Białegostoku, gdzie spisał swoje przygody.
Odwiedzający Białystok Mikołaj Kostecki po przeczytaniu wspomnień chciał je
przekazać do Londynu. Trudno było w tych czasach taką ilość papieru przewieźć.
Wspomnienia za radą Adama Czesława Dobrońskiego odczytano na taśmę i były one
nadane przez "Wolną Europę".
Odznaczenia
• KrzyŜ Armii Krajowej,
• Medal Wojska Polskiego (24 czerwca 1993)
• Złoty KrzyŜ Zasługi (1993).
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Sprawy rodzinne
26 grudnia 1948 roku zawarł związek małŜeński z Haliną z domu Porawską, miał córkę
Ewę i syna Macieja. śona Halina, dr reumatolog, bliska współpracowniczka dr Jadwigi
Titz--Kosko. NaleŜała do grona osób wspólnie z dr Titz-Kosko zakładających klinikę
reumatologiczną w Sopocie.
Zdjęcia

https://www.nekrologi.net/kondolencje/mikolaj-kostecki/3083758
Kolejne dwa zdjęcia pochodzą z [1]

Od lewej: dr Jadwiga Titz-Kosko1, doc. dr inŜ. Mikołaj Kostecki i prof. Daniel Duda
- w Sali Tradycji WyŜszej Szkoły Morskiej
1

Jej mąŜ Stanisław Kosko był ostatnim przedwojennym Dyrektorem Szkoły Morskiej w Gdyni, poległ w
obronie WybrzeŜa
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Od prawej: prof. Daniel Duda, doc. dr inŜ. Mikołaj Kostecki, Adolf Fiałkiewicz i Jan
Kazimierz Włodarski - w Sali Senatu WyŜszej Szkoły Morskiej
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Grób Mikołaja Kosteckiego na Cmentarzu Katolickim w Sopocie, lokalizacja I1 - 1 - 3
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Piśmiennictwo
1. Daniel Duda: Doc. dr inŜ. Mikołaj Kostecki96 Rektor WyŜszej Szkoły Morskiej w Gdyni
(1924 - 2009), Nautologia 2010, nr 147
2. http://www.encysol.pl/wiki/Miko%C5%82aj_Kostecki
3. https://www.nekrologi.net/kondolencje/mikolaj-kostecki/3083758
4. http://www.umg.edu.pl/historia-wsm
Wykorzystano takŜe informacje, które były przesłane przez:
• Biuro Wydziału Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika
Gdańska
• Redakcję Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku
• WypoŜyczalnię Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego Gdańsk
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Julian Opalski po awansowaniu na stopień podporucznika w 1934 roku,
zdjęcie przekazane przez wnuczkę
Julian Opalski urodził się: 20 kwietnia 1909 r., we wsi Wrzos, powiat Radom, jako syn
Juliana i Marianny. Zmarł: 15 lutego 1997 r. w Sopocie.
Po ukończeniu szkoły powszechnej kształcił się w Hrubiszowie, gdzie w roku szkolnym
1930/1931 otrzymał świadectwo dojrzałości.
Okres przed wojną
W okresie od września 1931 do sierpnia 1932 r., słuŜył w 5 Baterii Szkolnej w Szkole
PodchorąŜych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.
W latach 1932-1934 uczył się w Szkole PodchorąŜych Artylerii w Toruniu. 15 sierpnia
1934 r., został promowany do stopnia podporucznika słuŜby stałej artylerii z przydziałem
do 28 pal. w Zajezierzu koło Dęblina na stanowisko dowódcy plutonu.
19 marca 1938 r., został awansowany do stopnia porucznika słuŜby stałej artylerii. W tym
samym, 1938 r., został przeniesiony z 28 pal. do 20 pal. w PruŜanie, skąd następnie w
roku 1939 r., w czasie mobilizacji do Korpusu Ochrony Pogranicza KOP, został
przeniesiony na stanowisko adiutanta dowódcy baterii KOP "Osowiec".
Okres wojny
W szeregach KOP wziął udział w Wojnie Obronnej 1939 r,.walczył pod Kockiem. 5
października 1939 r. Po zakończeniu bitwy za przzwolenie dowództwa nie poszedł do
niewoki niewoli niemieckiej, tylko się „oddalił” jak zresztą wielu uczestników tej bitwy.
Początkowo ukrywał się na terenie Białej-Podlaskiej, gdzie od końca grudnia 1939 r.,
działał w konspiracji SZP-ZWZ: Pseudonimy: "Burza", "Kuty", "Roman", vel Bokomolewicz,
vel Wojciech Borowski vel Jakub Rakowski.
Na początku 1940 r., został przeniesiony na teren Podokręgu Północ-Mazowsze ZWZ
"Czajka", "Olsztyn". Odbył 6 tygodniowe przeszkolenie konspiracyjne w Warszawie. Został
skierowany na teren Obwodu Przasnysz ZWZ w Podokręgu Północ-Mazowsze, gdzie w
okresie od marca 1940 do marca 1941 r., pełnił funkcję szefa Referatu III
(Szkoleniowego), następnie od marca 1941 do września 1942 r., Komendanta Obwodu
Przasnysz ZWZ-AK. Działał wtedy pod pseudonimem "Bokomolewicz".
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Był zatrudniony w gospodarstwie rolnym u Ignacego Chełstowskiego w Bogatem, gdzie
takŜe mieszkał. W 1941 r., pracował sezonowo podczas kampanii buraczanej w Cukrowni
w Czernicach Borowych, potem ponownie w Bogatem.
Dzięki pracy w rolnictwie mógł swobodnie poruszać się po terenie całego powiatu,
załatwiając sporawy konspiracyjne. W 1942 r., gestapo wpadło na trop jego działalności
konspiracyjnej. W porę ostrzeŜony przeniósł się do Janowa, gdzie zamieszkał u rodziny
Nowomiejskich, potem ukrywał się w Starych Jabłonkach koło Niedzicy.
Od maja 1942 r., jako Jakub Rakowski ukrywał się we wsi Grabowo-Skorupki. We
wrześniu 1942 r., przebywał we wsi Natać, gdzie pracował jako robotnik rolny.
Przypadkowo zatrzymany przez Ŝandarmów niemieckich podał się za handlarza końmi. Po
przesłuchaniu zwolniony.
W okresie od listopada 1942 do czerwca 1944 r., pełnił funkcję Komendanta Inspektoratu
Rejonowego IV "R" AK w skład którego wchodziły obwody Przasnysz i Maków Mazowiecki
- Obszar Warszawski, Podokręg Pónoc.
W uznaniu zasług został awansowany w dniu 11 listopada 1942 r., przez KG AK do
stopnia kapitana słuŜby stałej artylerii.
Ppłk Ludomir Wysocki "Rosa", "Mróz" napisał w opinii o inspektorze Opalskim: "Pracował
ofiarnie przez dłuŜszy czas na b. cięŜkim terenie",
W tym czasie przebywał na terenie swej działalności pod przybranym nazwiskiem
Wojciecha Borowskiego. Pracował okresowo w Cukrowni w Krasińcu na stanowisku
procentowego.
W czerwcu 1944 r., został zdekonspirowany. Z polecenia Komendy Podokręgu przekazał
dowodzenie inspektoratem podporucznikowi rezerwy Michałowi Jarzewskiemu
"Nienackiemu", "Majowi", "Zasada" i wyjechał do Warszawy, gdzie od sierpnia 1944 roku
został szefem łączności konspiracyjnej w sztabie Podokręgu Północ "Tuchola". Funkcję tą
pełnił do stycznia 1945 r., czyli do rozwiązania Armii Krajowej.
Okres po wojnie
Po zakończeniu działań wojennych przyjechał do Gdańska, Pracuje dorywczo za
niewielkie pieniądze. Posiłki z zakładowych stołówek przynosi do domu, dla rodziny.
Pewnego razu znajduje na biurku kartkę "proszę opuścić miejsce pracy". Decyduje się
zdobyć nowe kwalifikacje. Kończy Technikum Budowlane w Gdańsku i dostaje pracę w
Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego, które odbudowuje zrujnowany Gdańsk.
W pierwszych dniach pracy przy odbudowie Opalski rusza z aparatem fotograficznym na
ruiny spalonego Ratusza Głównego, fotografia była jego pasją.
Po ukończeniu technikum Opalskiemu marzyła się politechnika, ale wycofał złoŜone na
uczelni papiery: otrzymał ostrzeŜenie, Ŝe jeśli tego nie zrobi, zostanie wysiedlony na
prowincję. Musiało minąć kilka lat, zanim dostał się na studia na Politechnice i je ukończył.
Studiował równocześnie z córką Magdaleną..
Julian Opalski jest autorem bardzo obszernego zbioru fotografii z odbudowy Gdańska.
Kilkaset fotografii ukazujących kamieniarzy, architektów, malarzy i dekarzy pracujących
przy odbudowie Gdańska przekazał Stefanowi Figlarowiczowi,
Na początku 1997 roku Gdańska Galeria Fotografii przygotowała wystawę zdjęć Juliana
Opalskiego "Artylerzysta na budowie". Autor fotografii nie przyszedł na jej otwarcie, bo
zaczął powaŜnie chorować. Zmarł w dniu zamknięcia wystawy,
Ostatnio zamieszkiwał w Sopocie przy ul. Monte Cassino.
Po 1989 r., utrzymywał kontakty kombatanckie. Był członkiem Koła Światowego Związku
śołnierzy AK w Sopocie.
Zmarł 15 lutego 1997 r. w Sopocie. Pochowany na miejscowym cmentarzu katolickim.
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Odznaczenia
• KrzyŜ Walecznych
• KrzyŜ Armii Krajowej
• Medal Wojska
Rodzina
śonaty z Urszulą z domu Miłowską. Miał dwie córki: GraŜynę i Magdalenę oraz troje
wnuków: Agatę, Witolda i Jeremiego.
Zdjęcia

http://rynekisztuka.pl/2013/05/21/fotografia-narzedzie-i-mediumsztuki/julian_opalski_gdansk_po_ii_wojnie_/
Jedno ze zdjęć autorstwa Juliana Opalskiego

Grób Juliana Opalskiego na Cmentarzu Katolickim w Sopocie, lokalizacja D4 - 8 - 11
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Piśmiennictwo
1. http://www.dws-xip.pl/PW/bio/o10.html
2. http://mazowsze.hist.pl/28/Zeszyty_Naukowe_Ostroleckiego_Towarzystwa_Naukowego/
635/1992/23001/
3. http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35635,5896412,Z_aparatem_wsrod_ruin.html
4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Inspektorat_Przasnysz_Armii_Krajowej
5. http://staszic.home.pl/listabsolwentow.php
6. http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw100.html
7. Ryszard Juszkiewicz: Czas cierpień, walki i męczeństwa, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Przsnyskiej 1993 str. 63, 74-75, 105, 119
.
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Teresa Urban (uŜywała nazwiska Urbanowa) urodziła się 27 października 1929 r. w
Skierniewicach Zmarła 24 lipca 2012 roku w Sopocie po długiej i cięŜkiej chorobie.
Jej mąŜ Ryszard Urban był harcerzem, członkiem Szarych Szeregów i Ŝołnierz Armii
Krajowej, zmarł 17 czerwca 2018 roku.
Okres wojny
W konspiracji była od stycznia 1942 r. do stycznia 1945 r. Działała w Szarych Szeregach,
w organizacji harcerek „Bądź gotów” – śeński Hufiec im. Emilii Szczanieckiej, hufcowa hm
Helena Koterowa.
Od września 1943 r. do stycznia 1945 r. była Ŝołnierzem Armii Krajowej ps. „Leśka”,
Kompania Dywersyjno-Zapobiegawcza (dowódca kompanii por. „Brzeszczot” Włodzimierz
Barski), obwód „Sroka”, podokręg Hajduki, Okręg Warszawa Zachód.
Zajmowała się kolpotrŜem prasy, ostrzeganiem ludzi zagroŜonych przez Gestapo - wedłig
informacji pochodzących od wywiadu AK. Pracowała w szpitalu w okresie Powstania
Warszawskiego.
Okres po wojnie
Od stycznia 1945 r. do sierpnia 1948 r. była druŜynową druŜyny Ŝeńskiej im. Emilii
Szczanieckiej przy Gimnazjum Handlowym i Liceum Administracyjnym w Skierniewicach.
Była naraŜona na groxby i przesłuchania w UB.
Działalność społeczna:
• 1979 r. – członek Rady Programowej Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”
przy Kurii Gdańskiej, którego prezesem był dr Eugeniusz Myczka\
• 1979 r. – członek Rady Duszpasterstwa Kombatantów Diecezji Gdańskiej; prezesami
Rady byli kolejno: Wincenty Romanowski i prof. Andrzej Zbierski.
• 1980 r. – członek Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego, delegat na Zjazd Regionalny i uczestnik
I Krajowego Zjazdu Delegatów w dniach 5-10 września 1981 r. i 26 września –
7 października 1981 r.
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Działalność w Stowarzyszeniu/Związku śołnierzy Armii Krajowej Okręg Gdański,
a po reformie administracyjnej - w Okręgu Pomorskim:
• Od 1989 r. – wiceprezes Koła Stowarzyszenia śołnierzy AK w Sopocie
• 1990 r. – delegat na I Zjazd Okręgu. Wybrana do Prezydium Zarządu Okręgu pełniąc
funkcję sekretarza Zarządu Okręgu do 2005 r. od 2005 r. wiceprezes Okręgu, a w roku
2008, na VII Zjeździe Delegatów Okręgu Pomorskiego wybrana na prezesa Okręgu
Pomorskiego, stając się członkiem Zarządu Głównego ŚZśAK w Warszawie.
• Uczestniczyła we wszystkich Krajowych Zjazdach Delegatów. ŚZśAK
Wniosła znaczny współudział w budowie Pomnika Armii Krajowej w Sopocie
• Inicjatorka i współprojektantka wielu tablic upamiętniających etos Armii Krajowej i jej
dowódców.
• ZałoŜycielka Historycznego Klubu im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Trójmiasto
• Od 10.VI.1998 r. – nadal wiceprzewodnicząca Prezydium Rady, ze szczególnym
uwzględnieniem troski o zdrowie kombatantów (w Pomorskim Urzędzie
Marszałkowskim podpisała porozumienie z dyrektorami szpitali marszałkowskich
„Przyjazne szpitale”, na podstawie którego kombatanci mają pierwszeństwo w
przyjmowaniu na leczenie do tych jednostek (zgodnie z art. 19 Konstytucji RP).
• Od 1994 r. - członek Prezydium – wiceprzewodnicząca Porozumienia
Niepodległościowych Związków Kombatanckich, Gdańsk.
Odznaczenia
• KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
• KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• KrzyŜ Armii Krajowej
• Srebrny KrzyŜ Zasługi ZHP z Rozetą i z Mieczami
• Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
• Złota Odznaka Zasługi ŚZśAK
• Medal „Pro Memoria”
• KrzyŜ „Semper Fidelis” Kapituła „Solidarności”
• Medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej
• Medal „Sint Sua Praemia Laudi” (Niech zasługa będzie nagrodzona)
• Medal XX-lecia Samorządności Gdańskiej
• Medal Sił Zbrojnych
• Medal 100-lecia Sopotu
• Złota Odznaka Ociemniałych śołnierzy AK, Warszawa
• Statuetka Polski Walczącej, Warszawa
• Odznaka Memoriału gen. Marii Wittek
• Odznaka Honorowa X-lecia IPN
• Odznaka „Akcji Burza”
• Odznaka 1. Brygady Obrony Terytorialnej im. J. Wybickiego
• Odznaka Honorowa za zasługi dla ZIW Warszawa
• Medal „Pro Patria”
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Zdjęcia
Zdjęcia pochodzą z: http://www.pomorskiak.pl/ak_d_kontakty.htm

Zlot Wojskowej SłuŜby Kobiet – uroczystości w Garczynie, 1994 rok.
od prawej: 1/ ppor. Rez. Norbert Sylwester Gołuński” Bombram”; CC 2/ mjr Leon Torliński
„Kret” - Honorowy Prezes Okręgu 3/ ppor. Józef Weltrowski - Środowisko Pomorskiego 4/
ppor. Teresa Urbanowa - Sekretarz Okręgu ŚZśAK 5/ kpt. Kazimierz Śliwa - Prezes
Okręgu ŚZśAK; CC 6/ ppłk. ElŜbieta Zawacka - Prezes Fundacji w Toruniu; CC 7/ ppor.
Janina Walentynowicz 8/ ppor. Janina Kentzer 9/ ppłk Janina Czaja Waluda – Prezes ZIW
Wejherowo 10/ ppor. Zofia Jokiel – Prezes Koła Sopot ŚZśAK 11/ por . Maciej
KrzyŜanowski „Kuba” - Środowisko Pomorskie
Po prawej stronie powyŜej pierwszego rzędu Bogdan Borusewicz – Marszałek Senat oraz
Jacek Karnowski – Wiceprezydent Sopotu
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Pogrzeb św. pamięci ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego przez SłuŜby
Bezpieczeństwa- 3 listopada 1984 roku na terenie kościoła parafialnego sw.
Stanisława Kostki w Warszawie.
W pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki wzięła między innymi udział:
NSZZ Solidarność oraz członkowie Okręgu Pomorskiego ŚZśAK.
Na zdjęciu z lewej strony za rodziną ks. J. Popiełuszki - pani Teresa Urbanowa

VI Krajowy Zjazd delegatów ŚZśAK w Warszawie. - 20.05.2002 rok
Od lewej strony zdjęcia:
Jarosław Kaczyński – Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, Posrł na Sejm
Roman Rakowski – Prezes Koła Gdańsk-Wrzeszcz ŚZśAK
Maciej PłaŜyński – Marszałek Sejmu
Teresa Urbanowa – Sekretarz Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZśAK
Jan Soduła - Inspektor ŚZśAK w Słupsku
Kazimierz Szponar – Prezes Koła Gdańsk ŚZśAK

183

TERESA URBAN

Zebranie członków Zarządu Głównego i Rady Naczelnej ŚZśAK w Muzeum
Powstania Warszawskiego w marcu 2009 roku.
Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZśAK Teresa Urbanowa prezentuje folder o gen.
"Nilu"; odbiera przyznane Marii Fielder-Czarskiej honorowy dyplom.
Na zdjęciu: w środku Prezes Zarządu Głównego płk. Czesław Cywiński, obok Prezes
Rady Naczelnej mjr Tadeusz Michalski.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ŚZśAK 15.05.2010 r.
Ostatnie 3 zdjęcia dotyczą pogrzebu w dniu 3 sierpnia 2012 r. i pochodzą z:
http://archiwum.udskior.gov.pl/Pogrzeb,s,p,por,Teresy,Urbanowej,Prezes,Okregu,Pomorsk
iego,Swiatowego,Zwiazku,Zolnierzy,Armii,Krajowej,430.html
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Grób Teresy Urbanowej na cmentarzu katolickim w Sopocie,
lokalizacja E2 - 5 - 4
Piśmiennictwo
http://www.pomorskiak.pl/ak_byli_prezesi.htm
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SZKOŁY I DRUśYNY HARCERSKIE

Przy rejestracji w grze uczeń moŜe wybrać z wykazu szkołę do której uczęszcza, a student
- uczelnie w której studiuje.
Harcerz dodatkowo moŜe wybrać z kolejnego wykazu druŜynę lub gramadę, której jest
członkiem.
PowyŜsze informacje są wykorzytywane przy generowaniu klasyfikacji zespółowych: szkól,
uczelni oraz druŜyn i gromad harcerskich.
Prawidłowość przygotowania powyŜszych danych umoŜliwia program opisany w następnej
części.
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Szkoły Podstawowe
Lp Nazwa

Adres

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Montessori
Latawiec"
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Sopocka Szkoła
Montessori"
3. Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatna Szkoła
Podstawowa
4. Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa
5. Szkoła Podstawowa "Lokomotywa"
6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
7. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5
8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7
9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8
10. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9
11. Szkoła Podstawowa nr 11

Obodrzyców 3, Sopot

1.

Tatrzańska 19, Sopot
3 Maja 73, Sopot
Al. Niepodległości 739A, Sopot
Jana z Kolna 35, Sopot
Armii Krajowej 50/54, Sopot
Kazimierza Wielkiego 14, Sopot
J.J. Haffnera 55, Sopot
3 Maja 41, Sopot
Oskara Kolberga 15, Sopot
23 Marca 93, Sopot

Szkoły Średnie
Lp Nazwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adres

I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne
Sopockie Autonomiczne Liceum
Zespół Szkół Handlowych

KsiąŜąt Pomorskich 16/18, Sopot
Al. Niepodległości 751, Sopot
Oskara Kolberga 15, Sopot
Al.Niepodległości 751, Sopot
al. Niepodległości 739A, Sopot
Kościuszki 18/20, Sopot

Szkoły WyŜsze
Lp
1.
2.
3.

Nazwa
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Sopocka Szkoła WyŜsza
Uniwersytet Gdański - Wydział Ekonomiczny

Adres
Polna 16/20, Sopot
Rzemieślnicza 5, Sopot
Armii Krajowej 119/121, Sopot

DruŜyny i Gromady Harcerskie
Lp Nazwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Podporządkowanie

4 Sopocka DruŜyna Harcerska
5 Sopocka DruŜyna Harcerska
10 Sopocka DruŜyna Harcerska
13 Sopocka DruŜyna Harcerska “Czarna Trzynastka”
16 Sopocka DruŜyna Harcerska
20 Sopocka DruŜyna Harcerska
96 Sopocka DruŜyna Harcerska
313 Wielopoziomowa Sopocka DruŜyna Harcerska
343 Sopocka DruŜyna Harcerska
8 Sopocka Gromada Zuchowa
21 Sopocka Gromada Zuchowa
69 Sopocka Gromada Zuchowa
121 Sopocka Gromada Zuchowa
143 Sopocka Gromada Zuchowa
25 Sopocka DruŜyna Harcerek „Samarytanki"
70 Sopocka DruŜyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego
- Sulima
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Hufiec ZHP Sopot im. Marynarki
Wojennej RP

Okręg Pomorski ZHR

KOLEJNE śYCIORYSY
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W niniejszym rozdziale zamieszczono Ŝyciorysy kolejnych Ŝołnierzy AK, którzy są
pochowani na Cmentarzach w Sopocie. Prawie wszystkie zostały opracowane
z wykorzystaniem informacji przekazanych przez rodziny.
PoniŜej podano adresy opracowanych stron internetowych:
Lp

Imię i nazwisko

Cmentarz

Adres strony

1

Czesław Stefanowicz

https://graedu.pl/content/6036.html

2

Tadeusz Wazgo - Majewski

3

Jerzy Zaleski

4

Roman Hordyński

https://graedu.pl/content/6074.html

5

Tadeusz Tarnawski

https://graedu.pl/content/6067.html

6

Czesław Kleban

https://graedu.pl/content/6068.html

7

Gustaw Roth - Kowalski

8

Franciszek Leszczyński

9

Henryk Spus

Komunalny

Katolicki

https://graedu.pl/content/6066.html
https://graedu.pl/content/6072.html

https://graedu.pl/content/6069.html
https://graedu.pl/content/6070.html
https://graedu.pl/content/6071.html

10 Mikołaj Stecki

https://graedu.pl/content/6073.html

Tabliczki z kodami QR udostępniające te Ŝyciorysy będą umieszczone na grobach
moŜliwie szybko.
Te groby będą dostępne w ramach oddzielnego Turystycznego Przewodnika "Groby
Ŝołnierzy AK w Sopocie" jako ilustracja innego podejścia. Ten Przewodnik dostępny jest
pod adresem: https://graedu.pl/grobysopot
PołoŜenie kolejnych grobów jest pokazane na mapie i będzie moŜliwość wyświetlenia
trasy dotarcia do kaŜdego grobu z aktualnego miejsca połoŜenia. W tym Przewodniku nie
będzie rejestracji zwiedzących, pytań testowych i rankingów.
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Czesław Stefanowicz

Urodził się 12 grudnia 1924 roku w Wasilewiczach nad Niemnem niedaleko Lidy (na
terenie dzisiejszej Białorusi). Zmarł w Sopocie 6 maja 2017 roku.
Przed samą wojną mieszkał w Oraliszkach pod Wilnem.
Okres wojny
Działalnośc konspiracyjną rozpoczął jako kolportrer i łącznik w placówce AK w podbrzeziu,
W 1944 roku, w wieku 20 lat wstąpił do 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej
"Łupaszki’", przyjął pseudonim "Przyjazny".
Kiedy w 1944 roku rozwiązano brygadę pod Grodnem, Ŝołnierze otrzymali prawo wyboru:
kto chciał mógł wracać do domu, a reszta mogła przedostać się małymi grupkami przez
linię frontu na zachód do Lasów Augustowskich. Większość Ŝołnierzy wybrała drugą
moŜliwość. Czesław Stefanowicz do nich dołączył. Wraz z kolegą przekroczył w nocy
granicę, przedzierając się przez linię frontu. Zostali zatrzymani w miejscowości Skider
przez sowiecką milicję porządkową. Tłumaczyli się, Ŝe wracają z robót w Niemczech, a
mimo wszystko zostali aresztowani. Po kilku dniach wywieziono ich pociągiem towarowym
do Rosji, do miejscowości Kostroma. Byli traktowani jak obywatele radzieccy, zamierzano
wcielić ich do Armii Radzieckiej.
To, Ŝe zadeklarowali, Ŝe są Polakami uratowało ich przed pójściem na front, jako sowieccy
Ŝołnierze.
Wrócili do Polski na podstawie porozumienia Mikołajczyka z Sowietami. Trafili do polskiej
jednostki niedaleko Białegostoku. Odbyli tam szkolenia wojskowe. W międzyczasie wojna
się skończyła.
Okres po wojnie
Po wojnie przyjechał do Sopotu, w ślad za siostrą, która tu przyjechała w czerwcu 1945
roku.
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CZESŁAW STEFANOWICZ
Pracował w Urzędzie Ziemskim w Gdańsku, zrobił maturę, potem zaocznie skończył
ekonomię.
Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Sopockiego Koła Światowego Związku śołnierzy
Armii Krajowej.
Odznaczenia
• KrzyŜ Armii Krajowej
• Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
• Odznaka Pamiątkowa "Akcja Burza"
Rodzina
Jego Ŝoną była BoŜena, pochodziła ze Skórcza. Po wojnie przyjechała ze swoim ojcem
Mieczysławem Wardzińskim do Sopotu.
Ich syn Janusz Paweł Stefanowicz jest kierownikiem sopockiego cmentarza katolickiego
od sierpnia 2010 r. Wcześniej prowadził firmę szkoleniową – uczył technik sprzedaŜy,
kontaktów z klientem, itp.
Zdjęcia

Grób Czesława Stefanowicza i jego Ŝony na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie
lokalizacja AK - 1 - 9
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Janusz Paweł Stefanowicz przy grobie ojca i matki
Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Swiatowy Związek Zołnierzy Armii
Krajowej Koło Sopot, Gdynia 2009
2. http://sopocianie.muzeumsopotu.pl/relacja/czes%C5%82aw-stefanowicz-relacja
3. http://sopocianie.muzeumsopotu.pl/relacja/janusz-stefanowicz
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Ur. 2 XII 1925 w Wilnie, syn Wacława i Zofii z d. Jakubowskiej. Zmarł w Sopocie 16 IV
1984. ps. "Majewski", „Tadek" "Tadzik", nazwisko konspiracyjne Tadeusz Majewski;
Ŝołnierz 4. Wileńskiej Brygady AK „Narocz" i 5. Wileńskiej Brygady AK, kpr.
PoniŜszy Ŝyciorys stanowią przede wszystkim fragmenty [1] i [3].
Okres przed wojną
Ukończył Szkołę Powszechną nr 25 w Wilnie, w 1939 rozpoczął naukę w Gimnazjum
Ogólnokształcącym. Harcerz 25. Wileńskiej DruŜyny Harcerskiej.
Okres wojny
Od 24 IX 1939 Wraz z kolegami Bolesławem Mikulewiczem „Turwidem", Czesławem
Sawiczem „Horskim", Czesławem Karwackim „Kowalskim" i Antonim Domicewiczem
„Szczęsnym" zaprzysięŜony do organizacji wojskowej dowodzonej przez oficera
Kozłowskiego, najprawdopodobniej związanej z jednym z Kół Pułkowych. Wraz z kolegami
zajmował się przede wszystkim zbieraniem, i ukrywaniem broni. Broń była przenoszona
do szkoły na Zarzeczu, gdzie pod opieką woŜonego „Wincentego” była rozbierana,
czyszczona i konserwowana, a następnie pakowana w skrzynie. Wieczorami była
przenoszona pod most na Wilence, gdzie w starej i nieczynnej kanalizacji pod miastem
było magazynowa.
W 1940 dowódca grupy został aresztowany. Wazgo nadal opiekował się magazynem
broni.
Po zajęciu Wilna przez Niemców za pośrednictwem Zofii Tomaszewskiej został wraz z
kolegami ponownie zaprzysięŜony, tym razem do ZWZ--AK. Przysięgę odbierało trzech
oficerów: por. „Ogniwo”, por. „Jan” i ppor. „Jurek” czy „Jerzy”.
Tadeusza Wazgo i Czesława Sawicza skierowano na kurs słuŜby wywiadowczej i języka
niemieckiego (byli średnio zaawansowani), pozostali zostali gońcami-łącznikami: Bolesław
Mikulewicz ps. „Turwid”, Czesław Karwacki ps. „Kowalski”, Antoni Domicewicz ps.
„Szczęsny”.
Po zakończeniu szkolenia Wazgo otrzymał dokumenty na nazwisko Tadeusz Majewski.
Nazwiskiem tym posługiwał się równieŜ po zakończeniu wojny i pod takim nazwiskiem
występuje w aktach UB. Po ukończeniu kursu wywiadowczego Wazgo otrzymał z
Arbeitsamtu skierowanie do Bahnzugu. Obsługiwał trasę: Wilno-Podgrodzie-OszmianaWschód. Dawało to moŜliwość zdobywania broni z transportów kierowanych na front
wschodni.
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W kwietniu 1944 podczas jednej z akcji "okradania" pociągów zginęli Karwacki i
Domicewicz, Wazgo został zdekonspirowany i musiał szukać schronienia w oddziałach
leśnych. Skierowano go do 4. Wileńskiej Brygady AK „Narocz", gdzie jako szeregowy
partyzant słuŜył w 2. plutonie ppor. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka". Pododdział ten
stanowił stałe ubezpieczenie dowódcy Zgrupowania Partyzanckiego nr 2 Okręgu AK Wilno
mjr. Mieczysława Potockiego „Węgielnego". Wazgo otrzymał m.in. zadanie zdobywania
broni dla brygady. Brał udział w wielu walkach z Niemcami, m.in. pod Łokcianami (21 VI
1944), Gieladnią (3 VII 1944) oraz Krawczunami (13 VII 1944).
17 VII 1944, po rozbrojeniu oddziału przez jednostki Armii Czerwonej, został internowany
w obozie w Miednikach Królewskich. Następnie wraz z innymi Ŝołnierzami AK został
przewieziony do Kaługi, gdzie usiłowano wcielić ich do pułku zapasowego Armii
Czerwonej. Tam podjął nieudaną próbę ucieczki. Sowiecki trybunał wojskowy skazał go na
10 lat poprawczego łągru pracy. Na mocy amnestii został zwolniony w czerwcu 1945.
Okres po wojnie
Powrócił do Wilna. 16 XI 1945 wyjechał w transporcie repatriacyjnym do Poznania, skąd
przeniósł się do Szczecina. Ostatecznie na początku 1946 zamieszkał wraz z rodzicami w
Sopocie i rozpoczął pracę w WyŜszej Państwowej Szkole Sztuk Pięknych.
Od 14 III 1946 wrócił pod rozkazy ppor. Feliksa Selmanowicza, wstępując do
dowodzonego przez niego patrolu dywersyjnego, podporządkowanego mjr. Zygmuntowi
Szendzielarzowi „Łupaszce", dowodzącemu oddziałami partyzanckimi eksterytorialnego
Okręgu AK Wilno.
Patrol wykorzystując broń zdobytą podczas akcji oraz otrzymaną od „Łupaszki”, zdobywał
środki finansowe, mapy, lekarstwa, organizował meliny oraz werbował nowych członków.
Grupa w składzie: Bolesław Mikulewicz „Turwid”, N.N. „Bolek”, Jan Bryś „Szczapa”,
Leszek Krzywicki „Leszek”, Tadeusz Wazgo „Tadzik”, Jerzy Dulko „Dezerter”, N.N.
„Zbyszek” oraz Krystyna Lenkówna „Krystyna” dokonała kilku akcji na państwowe
przedsiębiorstwa, zasilając kasę organizacyjną około 235 tys. zł oraz drukując i kolportując
dziewięćset ulotek o treści antykomunistycznej. Ulotki były powielane w Sopocie w
mieszkaniu rodziny Wazgów przy ul. Wybickiego. W pracy propagandowej patrol
wspomagała Janina Wasiłojć-Smoleńska „Jachna”, która przepisywała teksty na
maszynie. Następnie druk odbijano na prymitywnym powielaczu, który zastępowało lustro.
KolportaŜem zajmował się m.in. – nienaleŜący bezpośrednio do grupy „Zagończyka” –
Zdzisław Christa „Mamut”.
19 kwietnia 1946 r. w Olsztynie Feliks Selmanowicz, Bolesław Mikulewicz, Tadeusz
Wazgo oraz Leszek Krzywicki przejęli pieniądze Państwowego Monopolu Spirytusowego
w wysokości 52 tys. zł. Według zeznań Tadeusza Wazgi w celu poznania sklepu i
sprawdzenia moŜliwości zorganizowania akcji po kolei kaŜdy z uczestników udał się tam,
aby zakupić ćwierć litra wódki. Później, po skonsumowaniu obiadu w pobliskiej restauracji,
omówili szczegóły. Akcji rekwizycyjnej dokonali około godziny 15.30. „Zagończyk”,
„Leszek” i „Bolek” weszli do sklepu głównym wejściem, natomiast „Tadzik” od zaplecza.
Ludzi, których tam zastał, przy uŜyciu broni zmusił do przejścia do sklepu. Po wykonaniu
zadania nastąpił odwrót. KaŜdy z uczestników akcji wracał do Sopotu indywidualnie.
Z kolei w końcu kwietnia lub na początku maja w Olsztynie „Bolek” i „Tadzik” skonfiskowali
Zenonowi Przybylskiemu, inkasentowi Spółdzielni Pracowników Państwowych
wracającemu z pracy, 21 400 zł stanowiących własność spółdzielni. Zabierając pieniądze,
obiecali, Ŝe przyślą pokwitowanie oraz przejęte dokumenty kasowe, co teŜ uczynili.
Wspomniał o tym zeznający przed Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego
w Gdańsku poszkodowany, który parę dni po zajściu otrzymał podpisane przez „Mściciela”
pokwitowanie oraz kartkę o następującej treści: „Przepraszamy Przybylskiego za najście i
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niegrzeczne obejście się, gdyŜ – jak się okazało – Przybylski nie jest PPR-owiec”. Po paru
dniach Zenon Przybylski na ulicy spotkał „Bolka” albo „Tadzika”, który w rozmowie z nim
wytłumaczył powód dokonania napadu. Twierdził, Ŝe pieniądze były potrzebne organizacji i
wyraził nadzieję, Ŝe poszkodowany nie będzie miał z tego powodu problemów. W
momencie rozstania ostrzegł Przybylskiego, Ŝeby nikomu nie wspominał o ich spotkaniu.
JednakŜe po paru godzinach inkasent, rozmawiając na ulicy z przypadkowo spotkanym
prezesem spółdzielni, zobaczył przechodzącego „Bolka” lub „Tadzika”, którego wskazał
przełoŜonemu. Łamiąc zakaz, naraził się na niebezpieczeństwo. Po jakimś czasie
otrzymał list podpisany przez „Mściciela” o treści: „Wobec niedotrzymania warunków
umowy przez Pana w dniu 30 IV 1946 r. i wskazania naszego Ŝołnierza swojemu
znajomemu, został pan skazany na karę śmierci. Ze względu na pański wiek i
bezpartyjność, wykonanie wyroku na razie jest zawieszone. Popełnił Pan głupstwo, ale
przypuszczamy, Ŝe głupstwa tego Pan więcej nie popełni, bo nie ma Pan do czynienia z
bandą, a z dobrze wyszkolonym wojskiem. List ten proszę zachować dla siebie, a nie dla
UB”. Mimo to Przybylski zaniósł list do Urzędu Bezpieczeństwa w Olsztynie.
Na początku czerwca „Dezerter” i „Tadzik” przejęli 93 tys. zł naleŜące do Państwowego
Urzędu Repatriacyjnego w Olsztynie. Skonfiskowali je skarbnikowi tegoŜ urzędu
Stanisławowi Rudzińskiemu. Natomiast w końcu czerwca „Szczapa”, „Zbyszek” i
„Dezerter” zabrali z kasy z Hurtowni „Społem” w Olsztynie 690 tys. zł.
Wazgo został aresztowany 9 VII 1946 w Ostródzie i skazany przez WSR w Olsztynie na
karę śmierci, zamienioną na mocy amnestii z 1947 na 15 lat więzienia. Karę odbywał w
Centralnym Więzieniu Karnym w Rawiczu, a następnie we Wronkach. Zwolniono go
przedterminowo w 1954.
Po wyjściu z więzienia pracował jako magazynier w Przedsiębiorstwie Remontowym
Przemysłu Drzewnego i Papierniczego w Sopocie, następnie jako spedytor w
Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Hurtu SpoŜywczego w Gdańsku, a od 1959 w Gdańskich
Zakładach Radiowych T-18.
W latach 1962-1965 był rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnej krypt. „Dezerter".
Zmarł w Sopocie 16 IV 1984. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Sopocie.
Uzupełnienie
Bolesław Mikulewicz w lutym 1946 r. z Kaługi przyjechał do Polski i równieŜ dołączył do
Łupaszki. W 1948 r. aresztowany razem z Tadeuszem Wazgo. Na śledztwie podczas
zadanych mu tortur zmarł, rodzinie nawet nie wydano zwłok.
Czesław Sawicz uciekał z Kaługi, złapany, zaocznie osądzony przez NKWD na 8 lat łagru
(Gułagu). Po przepracowaniu 8 lat w łagrach (przewaŜnie w kopalniach) został wywieziony
na przymusowe zesłanie w Syberii. W 1955 r. przyjechał do Polski, zamieszkał w
Olsztynie.
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Zdjęcia

Od lewej: Czesław Sawicz ps. „Horski”, Czesław Karwacki ps. „Kowalski”, Tadeusz Wazgo
ps. „Majewski”; koniec 1941 roku

Tadeusz Wazgo „Majewski”, Bolesław Michulewicz „Turwid”, Leszek Krzywicki „Leszek” –
na sopockim molo. Chwilę po tym zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy PUB w
Sopocie za publiczne śpiewanie partyzanckich piosenek, po przesłichaniu zostali zwolnieni
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Sopot 1946 roku Od lewej stoją: Janina Wasiłojć-Smoleńska "Jachna" - sanitariuszka 4 .
Wileńskiej Brygady AK „Narocz" i 5. Wileńskiej Brygady AK
oraz Tadeusz Wazgo "Tadek"

Grób Tadeusza Wazgo na Cmentarzu Komunalnym w Sopocide
Sektor: R2 nr rzędu 11 nr grobu 17
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Piśmienictwo
1. Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, Słownik biograficzny tom 5, Instytut
Pamięci Narodowej
2. Chłopcy z Bakszty, http://www.tygodnik.lt/200846/bliska3.html
3. https://ipn.gov.pl/zag/wlasny-oddzial/564,Wlasny-oddzial.html
4. Izabela Rychert Jeden z "wyklętych" Feliks Selmanowicz "Zagończyk"
https://historia.trojmiasto.pl/Trojmiejscy-partyzanci-Lupaszki-n80401.html
5. https://ksi.btx.pl/pdf/numer92.pdf
6. https://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=3218399&q=&page=66062&url=[|typ=0]
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Jerzy Bohdan Zaleski

Urodził się 9 czerwca we Lwowie, zmarł 28 maja 2001 roku. śołnierz Armii Krajowej
ps. "Harry", ekonomista, profesor.
śyciorys stanowią przede wszystkim fragmenty [1] i [2].
Okres przed wojną
Do września 1939 r. ukończył trzy klasy gimnazjum o kierunku humanistycznym.
Okres wojny
Po wybuchu wojny, wraz z ciałem nauczycielskim i kolegami szkolnymi, zgłosił się jako
ochotnik do armii. Ich zbiorowa prośba została odrzucona, przyłączył się więc do
pierwszego napotkanego pod Lwowem oddziału, jakim był dywizjon rozpoznawczy X
Brygady Pancernej płk. S. Maczka. Cofali się na BrzeŜany i Tarnopol, lecz po wejściu 17
września Armii Sowieckiej, skierowali się na południe. 20 września 1939 r. Zaleski wraz z
wojskiem przekroczył granicę węgierską i został internowany w obozie Ŝołnierskim w
Vamosmikola.
W lutym 1940 zgłosił swój akces do specjalnego obozu młodzieŜowego w Balatonzamardi,
przeniesionego później do Balatonboglar, gdzie w tajnym gimnazjum polskim złoŜył 28
kwietnia 1942 r. egzamin dojrzałości. Korzystając z Ŝyczliwości władz węgierskich i
odpowiednio podrobionych dokumentów, rozpoczął w tymŜe roku studia na wydziale
filozoficznym uniwersytetu im. Piotra Pazmanya w Budapeszcie.
Status studenta węgierskiego umoŜliwił mu działalność konspiracyjną. W lipcu 1942 r.
wstąpił w Budapeszcie do organizującej się słuŜby specjalnej Armii Krajowej (wywiad poza
granicami kraju).
Status studenta węgierskiej wyŜszej uczelni umoŜliwił mu pracę w konspiracji. Po
zaprzysięŜeniu, w latach 1942-1945, pełnił słuŜbę wywiadowczą w szeregach Armii
Krajowej (Grupa C wywiad poza granicami kraju) na obszarze Węgier, Jugosławii i
Bułgarii. Do jego zadań naleŜała penetracja i składanie meldunków z obserwacji lotnisk
wojskowych i towarowych dworców kolejowych. Posługiwał się pseudonimem „Harry”.
Jego dowódcą był Jerzy Rychlewski ps. „Drapacz”.
Aresztowany w 1942 r. w Zagrzebiu, uciekł z więzienia i wrócił na Węgry, gdzie ponownie
opracowywał regularne raporty wywiadowcze. Aresztowany przez Niemców ponownie,
zbiegł z transportu do Mauthausen, gdzie znalazła się większość towarzyszy broni z jego
oddziału.
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Okres po wojnie
Wrócił do kraju, do Krakowa, w kwietniu 1945 r. Pod koniec tego roku raz jeszcze udał się
na Węgry, by zdać końcowe egzaminy, dopełnić formalności związanych z finalizacją
studiów i uzyskać absolutorium. Świadectwo (równoznaczne z polskim magisterium, której
to formy dyplomu na Węgrzech nie znano) otrzymał z datą 6 lipca 1946 r. Po ponownym
powrocie zamieszkał w Gliwicach.
W latach 1945-1948 był trzykrotnie aresztowany za działalność konspiracyjną. W 1946 r.
przeniósł się do Trójmiasta i podjął studia w WyŜszej Szkole Handlu Morskiego.
We wrześniu 1948 r. został asystentem w Zakładzie Geografii Gospodarczej prof. Jana
Moniaka. W 1949 r. relegowano go z uczelni w ramach czystki ideologicznej. Przyczyniła
się do tego jego postawa podczas wyborów w 1947 r., co pociągnęło za sobą krótkotrwałe
aresztowanie go przez Urząd Bezpieczeństwa.
W 1951 r. prowadził zajęcia w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu,
lecz gdy dotarła tam informacja o jego przeszłości, został z tej uczelni szybko zwolniony.
Nie mogąc pracować naukowo, zatrudniał się dorywczo w róŜnych przedsiębiorstwach
m.in. jako pracownik fizyczny (tragarz portowy, kierowca cięŜarówki), trener piłki siatkowej,
a następnie jako urzędnik w wojewódzkim zarządzie gospodarki komunalnej w Gdańsku i
dziennikarz w gdańskim oddziale redakcji „Słowa Powszechnego”.
Po 1956 r. rozpoczął pracę naukową w Instytucie Morskim w Gdańsku. Podjęte badania
umoŜliwiły mu podróŜe zagraniczne. 1 maja 1960 r. podjął ponownie pracę w Katedrze
Geografii WSE w Sopocie.
W latach 60. ukazał się jego pierwszy podręcznik akademicki Ogólna geografia transportu
morskiego w zarysie (Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, II wyd. 1978),
za który otrzymał nagrodę I stopnia ministra nauki i szkolnictwa wyŜszego. Podręcznik
ukazał się w tłumaczeniu takŜe w NRD i ZSRR.
Po utworzeniu Uniwersytetu Gdańskiego był kierownikiem Zakładu Geografii
Ekonomicznej i Politycznej w Instytucie Geografii. W 1971 r. przeszedł do Wydziału
Ekonomiki Transportu. W 1973 r. został profesorem zwyczajnym.
W 1974 roku nakładem Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się
podręcznik "Zarys geografii Ŝeglugi i portów morskich", którego był współautorem
Znal biegle cztery języki, wykładał w Finlandii, Kanadzie, Szwecji i Niemczech.
Uczestniczył w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.
W roku 1978 r. zmienił uczelnię i objął stanowisko dyrektora Instytutu Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Do Uniwersytetu Gdańskiego powrócił w
październiku 1981 r. Jako kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej Morza na Wydziale
Biologii, Geografii i Oceanologii UG pracował do września 1992 r., , kiedy przeszedł na
własną prośbę na wcześniejszą emeryturę, do czego uprawniał go status kombatanta i
inwalidy wojennego.
W 1992 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę.
Jest autorem, współautorem lub redaktorem 15 ksiąŜek. Był członkiem krajowych i
zagranicznych stowarzyszeń naukowych, współpracował z wieloma pismami.
Wykształcił 57 magistrów ekonomii i 48 magistrów geografii, promował 6 doktorów i był
opiekunem naukowym 4 ukończonych przewodów habilitacyjnych. Był autorem recenzji 12
zewnętrznych rozpraw doktorskich i 7 przewodów habilitacyjnych.

213

JERZY ZALESKI
W latach 1980 - 81 naleŜał do ścisłej grupy ekspertów i doradców Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego był inwigilowany i represjonowany.
Z początkiem 1991 r. ówczesny minister spraw zagranicznych prof. Krzysztof
Skubiszewski zaproponował mu objęcie stanowiska ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej
w Budapeszcie uznając, Ŝe mógłby być poŜyteczny z uwagi na znajomość języka
węgierskiego, historii tego kraju, jego kultury i gospodarki, jak równieŜ ze względu na
znane mu poglądy polityczne Profesora. Propozycji tej Jerzy Zaleski nie przyjął.
Objął natomiast honorową funkcję przewodniczącego Centralnej Rady Programowej Ligi
Morskiej, przyczyniając się do opracowania obszernego memoriału skierowanego do
Sejmu i Rządu o potrzebie zwrócenia baczniejszej uwagi na strategiczną doktrynę polskiej
koncepcji politycznej i gospodarczej, wiąŜącej się ściśle z naszą obecnością nad
Bałtykiem.
Profesor Jerzy Zaleski kierował się w Ŝyciu dewizą: „Jeśli masz cel, w który wierzysz, dąŜ
do jego osiągnięcia bez względu na okoliczności. Dbaj o szacunek dla samego siebie. Nie
jest najwaŜniejsze czy wygrałeś, waŜne – jak walczyłeś.” Nigdy się temu nie
sprzeniewierzył.
Zmarł 28 V 2001 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Sopocie.
Odznaczenia
• Medal Wojska dwukrotnie - Londyn
• KrzyŜ Armii Krajowej - Londyn
• KrzyŜ Oficerski Orderu Polonia Restituta - Londyn
• Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
• KrzyŜ i szpada Rycerza Zakonu Czarnej Madonny, przyznane przez kapitułę 00.
paulinów - wręczone na Jasnej Górze 11 IX 1993 r..
Rodzina
Ojciec (Adolf), uczestnik walk w obronie Lwowa (1918) i wojny polsko-bolszewickiej
(1920), był zawodowym, sztabowym oficerem WP w słuŜbie czynnej.
Matka (Maria), absolwentka seminarium nauczycielskiego, nie pracowała zawodowo;
zajmowała się domem.
Starszy brat (Tadeusz - ur. w 1921 r.) był elewem lwowskiego Korpusu Kadetów.
Od 1951 r. Jerzy Zaleski był Ŝonaty z Krystyną, z domu Gawenda.
Dzieci Profesora: syn Tadeusz (ur. 1953) i córka Irena (ur. 1957) są absolwentami
Uniwersytetu Gdańskiego. Tadeusz jest doktorem nauk fizycznych, Irena magistrem
skandynawistyki.
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Grób Jerzego Zaleskiego na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie
Sektor R3 Nr rzędu 1 Nr grobu 2
http://sopot.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=12523&inni=0&cinki=1
Piśmiennictwo
1. https://kgrr.ug.edu.pl/prof-j-zaleski/
2. Józef Golec Sopocki Album Biograficzny
3. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów
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Roman Hordyński

Urodził się 9 sierpnia 1924 roku w Bydgoszczy, zmarł 27 lipca 1986 roku w Sopocie.
śołnierz Armii Krajowej ps. "Jurand", architekt, prezes ZG SARP.
Okres wojny
W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie, gdzie w warunkach konspiracji
ukończył gimnazjum i liceum, zdając w 1944 r. maturę.
Był członkiem Szarych Szeregów w Hufcu "Centrum Pragi" - komendant hm "Jurand"
(Mieczysław Słoń), następnie w Bojowych Szkołach, a od 1944 r. w Grupach
Szturmowych Blok "Bazylika" (Praga). Brał udział w akcjach „małego sabotaŜu" - „Wawer",
„Wisła", później w grupach szturmowych „Wisła". Ukończył konspiracyjną Szkołę
PodchorąŜych Piechoty „Agrykola".
Walczył w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu "Radosław" - pułk "Broda 53" batalion "Zośka" - 3. kompania "Giewonta" na szlaku bojowym Wola-Powązki-Getto-Stare
Miasto.
Był ranny, odznaczony KrzyŜem Walecznych.
Po upadku powstania został wywieziony do obozu koncentracyjnego we Flossenburgu.
Okres po wojnie
Po powrocie do kraju w 1945 r. osiadł w Sopocie i rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, które skończył w styczniu 1952 r., uzyskując tytuł
magistra inŜyniera architekta. W latach 1950-1978 pracował w biurze projektów
„Miastoprojekt" w Gdańsku, Brał udział w pracach nad szczegółowymi planami
zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gdańska, Sopotu, Grudziądza, Gdyni
(1950-1952) oraz nad zarysem planu ogólnego miasta Wrocławia (1953). Był głównym
projektantem planu odbudowy gdańskiego Starego Miasta (1956-1960), współautorem
największych zespołów mieszkaniowych Gdańska, m.in. dzielnicy Stare Przedmieście
(nagroda przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w 1961 r.),
osiedli Pomorska I i Wejhera (1960-1970), osiedla śabianka (w wyniku konkursu, 19651978), dzielnicy Zaspa (w wyniku konkursu, 1968).
RównieŜ w innych miastach powstały zespoły mieszkaniowe, których współautorem był
inŜ. R. Hordyński: Starogard Płd. (1958), Stare Miasto w Elblągu (1959), Przylesie w
Sopocie (1968-70), W 1978 r. został generalnym projektantem zespołu dzielnic GdańskPołudnie dla około 250 tys. mieszkańców. Nad tym tematem pracował w Zakładzie
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Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt". W 1984 r. przystąpił do spółdzielni
pracy „Zespół Autorskich Pracowni Architektonicznych", gdzie prowadząc jedną z
pracowni, kontynuował prace rozpoczęte w „Inwestprojekcie", zaprojektował zespół
mieszkaniowy Szadółki-Zakoniczyn, naleŜący do kompleksu miejskiego GdańskPołudnie. Hodyński brał z powodzeniem udział w wielu konkursach urbanistycznych i
architektonicznych. Większość ty projektów konkursowych doczekała się realizacji.
W 1979 r. wraz z artystką rzeźbiarką Marią Kuczyńską i Pawłem Kowalskim, wygrał
konkurs na projekt pomnika Stanisława Wyspiańskiego na pl. Szczepańskim w Krakowie.
Ostatnim jego sukcesem była I nagroda w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich
„Studium kształtowania rozwoju Gdyni-Zachód jako rozwój jednostki strukturalnej
aglomeracji gdańskiej" (1983). Potwierdzeniem wysokiej wartości prac. R. Horyńskiego
była Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska oraz status architekta-twórcy przyznany mu w
1980 r. przez ministra kultury i sztuki.
W 1952 r., bezpośrednio po ukończeniu studiów, wstąpił do Stowarzyszenia Architektów
Polskich. NaleŜał do jego wybitnych aktywnych działaczy, pełnił wiele odpowiedzialnych
funkcji. Był członkiem Prezydium Zarządu Oddziału WybrzeŜe (1956-1958), wiceprezesem
Oddziału (1960-1962) i prezesem Oddziału WybrzeŜe (1964-1971 i 1974-1981),
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału WybrzeŜe (1971-1974), członkiem Rady
SARP (1975-1981), przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej (1981-1985).
Od 1985 r. aŜ do śmierci był prezesem SARP. Jako przedstawiciel SARP był członkiem
Narodowej Rady Kultury i Krajowej Rady ds. Mieszkaniowych. Posiadał wiele odznaczeń
państwowych i resortowych.
Zmarł nagle 27 VII 1986 r. w Sopocie i został pochowany na miejscowym cmentarzu
komunalnym.
Odznaczenia i nagrody:
• KrzyŜ Walecznych
• KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974)
• Złota Odznaka SARP (1972)
• Laureat Nagroda Prezesa Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
• Nagroda prezydenta m. Gdańska za działalność w dziedzinie kultury.
Zdjęcia
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Grób Romana Hordyńskiego na Cmentarzu Komunalnym
Sektor N2 Nr rzędu 2 Nr grobu 13
http://sopot.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=27530&inni=0
Piśmiennictwo
1. Józef Golec: Sopocki Album Biograficzny
2. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/roman-horodynski,11834.html
3. http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/roman_hordynski,2454
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Tadeusz Tarnawski

Ur. 18 marca 1926 we Lwowie, zm. 17 marca 2011 w Sopocie, Ŝołnierz lwowskiego
okręgu AK, mgr inŜynier, wykładowca akademicki.
Okres wojny
W Armii Krajowej słuŜył od grudnia 1943 r. do stycznia 1945 r. pod pseudonimem "Piórko",
początkowo w oddziale radiowym „Opacz" Komendy AK Ziem Południowo-Wschodnich,
pod dowództwem por. Romana Wiszniowskiego ps. "Irys", składającym się z czterech
patroli: „Echo”, „Sygnał”, „Tempo” i IV dowodzonego przez kpt. Schmidta „Szczęsnego”.
Od grudnia 1943 do maja 1944 r. szkolił się w radiotelegrafii i nasłuchu w plutonie
„Wnuka", dowodzonym przez ppor. Edwarda Andrejko, gdzie instruktorem szkoleniowym
była Halina Gottas ps. "Konwalia". Następnie słuŜył w plutonie radiotelegrafistów „Eter"
dowodzonym przez st. sierŜ, E. Stebelskiego.
Po „wpadce" radiostacji w Zimnej Wodzie (5.07.1944), otrzymał rozkaz wyjazdu ze Lwowa
w Gorce, do oddziału leśnego AK, którym dowodził mjr Adam Stabrawa ps. „Borowy". Był
łącznikiem z punktem kontaktowym na Lubaniu (rejon Czorsztyna, Krościenka). Brał udział
w wypadach na słowackie straŜnice graniczne w celu zdobycia broni.
Okres po wojnie
Z Gorców nie wrócił do rodzinnego Lwowa, wyjechał do Sopotu, za sprawą swojego stryja
matematyka Eustachego Tarnawskiego.
Maturę zdał w liceum w Sopocie, potem studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego
Politechniki Gdańskiej. W latach 1952-1974 był wykładowcą na swoim macierzystym
Wydziale w katedrze Mechaniki Budowli.<br>
Natępnie pełnił funkcję naczelnego inŜyniera w Zakładzie Badań Zjednoczenia
Budownictwa oraz w Biurach Projektów „Miastoprojekt - Gdańsk” i „Inwestprojekt - Sopot”.
Był rzeczoznawcą konstrukcji budowlanych, autorem licznych prac badawczych, projektów
i ekspertyz.
Był aktywnym członkiem Koła Sopot Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej
(zarejestrowany na dzień 30 czerwca 1998 roku pod numerem 252 na 293 członków):
• 18 stycznia 1992 roku - wybrany do Komisji Rewizyjnej Koła
• 13 lutego 1998 roku - wybrany do Zarządu Koła
• 20 lutego 2001 roku - wybrany do Zarządu Koła
• 17 maja 2004 roku - wybrany do Zarządu Koła
• 27 lutego 2008 roku - wybrany do Zarządu Koła, z odpowiedzialnością za tablice
pamiątkowe
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Poza tym:
• w 1998 roku opracował warunki hydrologiczne pod lokalizację pomnika AK w Sopocie
oraz brał udział w opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego pomnika
• w 2003 roku zaprojektował na nowo urządzenie miejsca pamięci w kruchcie kościoła
garnizonowego p.w. Św. Jerzego, nadzorował wykonanie oraz przymocował nowe
tabliczki
Zmarł 17 marca 2011 w Sopocie w przeddzień swoich 85. urodzin. Msza św. Ŝałobna
została odprawiona w kościele pw. św. Bernarda w Sopocie przy ul. Abrahama.
Pochowany na cmentarzu katolickim w Sopocie.
Awanse
• 1952 - chorąŜy
• 2001 - podporucznik
• 2004 - porucznik
Rodzina
• Ŝona: Krystyna
• dzieci: Małgorzata, Jacek, Agnieszka
• wnuki: Grzegorz, Rafal i Alex
Ordery i odznaczenia
• KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• Złoty KrzyŜ Zasługi
• KrzyŜ Armii Krajowej - Londyn 1998
• Medal Wojska - Londyn 1998
• Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
• Odznaka pamiątkowa "Akcja Burza"
• Nagroda I Stopnia NOT-1986 za wybitne osiągnięcia w budownictwie
• Inne odznaczenia honorowe Stowarzyszeń Technicznych PZITB i NOT.
Zdjęcia

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Sopot
Urzad Miasta Sopotu 13 lutego 1998 roku
Od lewekj: J.Grzywacz, L. Torliński, M. Olszańska, A. PrzysięŜny,
T. Urbanowa, T. Tarnawski i G, Sztobryn
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Grób Tadeusza Tarnawskiego na Cmentarzu Katolickim w Sopocie
sektor F1, nr rzędu 3, nr grobu 29
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Piśmiennictwo
1. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Tarnawski_(in%C5%BCynier)
3. https://www.nekrologi.net/kondolencje/tadeusz-tarnawski/8881525
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Czesław Kleban

Czesław Kleban urodził się 12 maja 1920 roku w Brodach Małych w powiecie zamojskim.
Okres przed wojną
Do szkoły średniej uczęszczał w Zamościu i Chełmnie, gdzie w 1939 roku ukończył II
klasę Liceum Pedagogicznego.
Okres wojny
Podjął pracę w fabryce kalafonii i terpentyny „Alwa” Szczebrzeszyn, w której był
zatrudniony do lipca 1944 roku.
W kwietniu 1942 r. rozpoczął działalność konspiracyjną pod pseudonimem "Stykała" w
siatce wywiadu podległej oficerowi wywiadu OP 9 ppor. „Sasowi" (Marian Krzewski). W
marcu 1943 r. został Ŝołnierzem plutonu dywersji plut. „Wita" (Michał Wysocki), kompanii
„Podkowy". W jej składzie wziął udział w akcji odwetowej na wieś Siedliska z osadnikami
niemieckimi. Brał takŜe udział w likwidacji samochodu z szefem komisji wysiedleńczej w
Zamościu.
W zimie 1943-44 ukończył kurs Szkoły PodchorąŜych Rezerwy przy OP 9 w osadzie
Maziarze w Puszczy Solskiej, w stopniu kaprala podchorąŜego.
W maju 1944 r. uczestniczył w podjęciu zrzutu dla OP 9 oraz w akcji na pociąg z amunicją
między stacjami Zwierzyniec-Krasnobród pod dowództwem „Wita".
Okres po wojnie
W 1945 roku rozpoczął studia w Akademii Handlowej w Krakowie, które ukończył w 1949
roku, uzyskując tytuł magistra nauk ekonomiczno-handlowych. W tym roku przeniósł się
do Sopotu, gdzie mieszkał do śmierci.
Czesław Kleban został skierowany do pracy w Centrali Zbytu Węgla do Działu
Przeładunków Morskich w Gdańsku-Wrzeszczu. W 1950 roku został przeniesiony do nowo
powołanego przedsiębiorstwa Zarządu Portu Gdańsk-Gdynia. Od tego czasu pracował w
gospodarce portowej, pełniąc róŜne funkcje: w Zarządzie Portu Gdynia jako kierownik, a
następnie zastępca dyrektora ds. ekonomicznych.
Od 1966 roku do 1976 roku był dyrektorem ekonomicznym i I zastępcą dyrektora
naczelnego w Zjednoczeniu Portów Morskich. W latach 1976–1980 pracował jako attaché
handlowy ds. gospodarki morskiej w Budapeszcie. Po powrocie do kraju został dyrektorem
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Portów Morskich, gdzie pracował do czasu likwidacji tej
instytucji w 1982 roku.
Czesław Kleban działał aktywnie w Ŝyciu publicznym, m.in. przez dwie kadencje był
członkiem Prezydium i wiceprzewodniczącym Rady Robotniczej w Zarządzie Portu,
224

CZESŁAW KLEBAN
załoŜył Koło Zakładowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Po przejściu do
Zjednoczenia Portów Morskich był inicjatorem zorganizowania Rady Koordynacyjnej Kół
PTE Przedsiębiorstw Obrotu Portowo-Morskiego i jej przewodniczącym. Był takŜe
członkiem Prezydium Oddziału Wojewódzkiego PTE w Gdańsku. Pełnił równieŜ funkcję
członka w Komitecie Doradczym przy Oddziale Wojewódzkim NBP.
Czesław Kleban był autorem licznych artykułów i publikacji o tematyce morskiej.
Publikował w miesięczniku „Technika i Gospodarka Morska”, a takŜe w kwartalniku
"Nautologia".
Był wraz z Witoldem Andruszkiewiczem i Edwardem Obertyńskim współautorem ksiąŜki
Port Gdynia, wydanej w 1961 roku. Z okazji 50-lecia portu ukazała się równieŜ w języku
angielskim jego ksiąŜka Port Gdynia 1922–1972. Publikacja poruszała wątki historyczne i
ekonomiczne, zawierała takŜe sporo informacji na temat funkcjonowania nowoczesnego
portu.
Czesław Kleban był równieŜ autorem podręcznika Organizacja i zarządzanie portami
morskimi wydanego w 1989 roku, kiedy autor pracował w WyŜszej Szkole Morskiej.
Czesław Kleban był przewodniczącym polskiego zespołu opracowującego dokumenty
załoŜycielskie organizacji Interport.
Od początku istnienia Światowego Związk śołnierzy Armii Krajowej był jego członkiem figuruje, jako członek Koła w Sopocie w dniu 30 czerwca 1998 roku - stan 293.
Współtworzył teŜ publikację Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, wydaną
przez Koło w Sopocie ŚZśAK, jest autorem Wstępu.
Przez większą część swojego Ŝycia mieszkał w Sopocie. Lubił kontakt z naturą, był
zapalonym działkowiczem.
Czesław Kleban zmarł w grudniu 2015 roku w wieku 95 lat.
Odznaczenia
• KrzyŜ Armii Krajowej
• Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
• KrzyŜ Zasługi (srebrny 1956, złoty 1967)
• KrzyŜ Kawalerski OOP (1973)
• Złota Odznaka PTE (1966)
• Medal "Gdynia Wdzięczna Za Czynne Zainteresowanie Sprawami Naszego
Nadmorskiego Grodu" (1972),
• ZasłuŜony Pracownik Morza (odznaki brązowa, srebrna i złota)
• Medal ZasłuŜony Ziemi Gdańskiej (1975)
• Medal "Obrońcy Ojczyzny 1939-1945" (2015)
W 2001 roku został mianowany na porucznika Wojska Polskiego.
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Zdjęcia

Czesław Kleban z Ŝoną Ireną i córką Martą w swoim ogrodzie przy ulicy OkręŜnej, Sopot
1954 r.

Czesław Kleban na schodach u wylotu ulicy KsiąŜąt Pomorskich, Sopot 1970 r.
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Czesław Kleban na działce przy ulicy Łokietka w Sopocie

Czesław Kleban: Port of Gdynia 1922-1972, Wydawnictwo Morskie 1973
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Czesław Kleban: Organizacja i zarządzanie portami morskimi. Gdynia: WyŜsza Szkoła
Morska 1989

Wstęp do ksiąŜki Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, autorstwa Czesława
Klebana
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Grób Czesława Klebana
Cmentarz Katolicki w Sopocie
Sektor B6 Rząd 8 Grób 28
http://sopotparafialny.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=19367&inni=0
Dodatek [3]
OP 9 to kryptonim oddziałów partyzanckich 9 Pułku Piechoty Legionów, który do wybuchu
wojny w 1939 r. stacjonował w Zamościu. Tytuł ten i kryptonim został nadany rozkazem L.
1424 Komendy Okręgu w Lublinie z dnia 30 listopada 1943 r. A oto jego brzmienie:
Zgodnie z rozkazem Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju z dnia 15 X 1943 r. L 1134/I dla
zadokumentowania ciągłości Wojska Polskiego, utrzymania tradycji oddziałów
partyzanckich oraz związania ich z pułkami WP z 1939 r., nadaję oddziałowi leśnemu Ob.
„Adama” tytuł I Oddział Partyzancki 9 pp Leg. – kryptonim O.P. 9
Rozkaz komendy okręgu mówi o I Oddziale Partyzanckim 9 pp Leg, a więc uŜyto liczby
pojedynczej, ale w praktyce przez określenie OP 9 rozumiano oddziały partyzanckie
(liczba mnoga) podległe mjr. Stanisławowi Prusowi ps. „Adam”. Oddziały te korzystały z
duŜej swobody w działaniu, co było nieuniknione w warunkach konspiracji.
Oddziały OP 9 walczyły nie tylko z Niemcami, ale takŜe z Ukraińską Powstańczą Armią.
1 czerwca 1943 r. Niemcy palą wieś Sochy, mordują ludność. Otoczona i płonąca wieś,
jest dodatkowo zbombardowana przez niemieckie lotnictwo. Tego samego dnia
bombardowany jest Józefów. Zapada decyzja zniszczenia, w odwecie za te zbrodnie,
jednej z niemieckich wsi. „Adam” wybiera Siedliska koło Zamościa.
5 czerwca, połączone oddziały pierwszej i drugiej kompanii, w sile 125 ludzi pod
dowództwem „Adama”, wykonały akcję odwetową na wieś Siedliska. Akcja trwała od 23.00
do drugiej w nocy.
Podstawę wyjściową do uderzenia i jednocześnie rejon odskoku stanowi las Zawada.
Wieś została częściowo spalona, a ludność niemiecka w połowie wybita. Rozrzucono
ulotki zapowiadające dalszy odwet, w wypadku nowych aktów niemieckiego bestialstwa.
Reakcja garnizonu niemieckiego w Zamościu była bardzo słaba. Schupo nie wysunęło się
poza wieś Płoskie. Pod koniec akcji, w momencie wycofywania się oddziałów wpadł na
ubezpieczenie samochód z szefem komisji wysiedleńczej w Zamościu mjr. Heroldem i
dwoma podoficerami. Samochód został ostrzelany i uszkodzony. Po przejechaniu kilkuset
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metrów zatrzymał się. Patrol „Norberta” zlikwidował załogę samochodu, zdobywając dwa
peemy.
Piśmiennictwo
1. http://sopocianie.muzeumsopotu.pl/relacja/czeslaw-kleban
2. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Gdynia 2009
3. Jan Turowski: Historia OP 9, https://akzamosc.pl/wp-content/files/historia_op9.pdf
4. https://zeglarski.info/artykuly/marek-kleban-pogoria-sie-starzeje/
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Gustaw Roth-Kowalski urodził się 6 czerwca 1912 roku w Sopocie. Był synem Gustawa
Rotha i Walentyny Kurpisz-Roth.
Uprawiał róŜne dyscypliny sportu, m.in. trenował gimnastykę i biegi.
Był bratem Izabelli Stern. Razem z siostrą naleŜał do Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”, którego działalność słuŜyła nie tylko propagowaniu sportu i zdrowego stylu Ŝycia,
ale takŜe podtrzymywaniu i rozwijaniu świadomości narodowej oraz postaw obywatelskich.
Okres wojny
Po wybuchu II wojny światowej uciekł do Gdyni, skąd udało mu się przedostać do
Warszawy. Wstąpił tam do Armii Krajowej. Jako znająct doskonale język okupanta,
pracował w dekryptaŜu tajnych szyfrów niemieckich. Brał udział w Powstaniu
Warszawskim.
Posługiwał się pseudonimami, miał ich kilka, m.in. Antoni i Toni – od jego drugiego imienia
(Antoni). Z tego okresu pochodzi teŜ drugi człon jego nazwiska – Kowalski, który zachował
do końca Ŝycia.
Okres po wojnie
Jako Ŝołnierza Armii Krajowej dotknęły go liczne represje. Miał wiele problemów ze
znalezieniem i utrzymaniem pracy.
Przez 50 lat po wojnie z siostrą Izabellą przechowywał sztandar sopockiego "Sokoła"
święcie wierząc, Ŝe organizacja ta zostanie reaktywowana
W 1991 roku Gustaw Roth-Kowalski otrzymał nagrodę im. ks. dr. Bolesława Domańskiego:
Za patriotyczną działalność na terenie Wolnego Miasta Gdańska oraz pracę w
Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" i Towarzystwie Ludowym. Był bezpośrednio
odpowiedzialny za tereny Kaszub, na których organizowane imprezy silnie
podkreślały ich związek z polskością.
Gustaw Roth-Kowalski zmarł w Sopocie 5 grudnia 1992 roku.
Rodzina
Jego ojciec, Gustaw Roth - syn ziemian spod Iławy osiedlił się w Sopocie w 1898 roku.
Otworzył sklep kolonialny przy Wilhelmstrasse (obecnie Haffnera). Wkrótce poznał
Walentynę Kurpisz z Poznańskiego, która przyjeŜdŜała z rodzicami i rodzeństwem do
Sopotu na wakacje, uprawiała jeździectwo na tutejszym hipodromie.
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Walentyna była córką Antoniego Kurpisza, profesora i rektora gimnazjum w Siekowie pod
Poznaniem, powstańca styczniowego.
Brat Walentyny, Ludwik, posiadacz dwóch fakultetów, został powołany w skład rządu
Piłsudskiego, a jego młodszy brat Józef był współzałoŜycielem znanej firmy Goplana.
Walentyna uprawiała jeździectwo na tutejszym hipodromie.
Gustaw i Walentyna pobrali się w 1909 roku, wkrótce urodziły się dzieci Izabella i Gustaw
junior.
Izabella została przyjęta do "Sokoła" jako ośmioletnie dziecko. Szybko ujawnił się jej
niepospolity talent sportowy. W okresie międzywojennym była jedną z najbardziej znanych
gimnastyczek. Jej pasją stało się wioślarstwo. Wielokrotnie stawała na podium. Zdobyła
mnóstwo medali.
Gdy w 1989 r. reaktywowano TG "Sokół" w Gdańsku, była jego honorowym prezesem. A
rok później powierzono jej funkcję honorowej radnej miasta Sopotu.Po rozpoczęciu
pierwszej wojny światowej Gustawa seniora, jako poddanego cesarza Wilhelma II,
wcielono do niemieckiej armii. Zginął pod Verdun, ratując kolegę.
Matka otrzymała po męŜu niezłą rentę, która wystarczyła jej na spokojne Ŝycie i na
kształcenie dzieci. Sprzedała sklep i dom i poświęciła się działalności społecznej wśród
sopockiej Polonii, jako prezeska Towarzystwa Polek.
Izabellę wyrzucono ze szkoły senackiej w Sopocie za wypracowanie zawierające
niezgodną z obowiązującą w Wolnym Mieście interpretację bitwy pod Tannenbergiem
(1410).
W Wejherowie Izabella poznała sympatycznego Kaszuba, Alberta Sterna i szybko wyszła
za mąŜ. Urodziła córkę Karinę i była w ciąŜy z Rosvitą, gdy męŜa, podobnie jak innych
Kaszubów, wcielono do niemieckiej armii i wysłano na front. Wschodni. Dostał przepustkę
i udało mu się zobaczyć młodszą córeczkę. Wkrótce potem poległ.
Rosvita Stern to znana sopocka malarka, dziś na emeryturze, wykładowczyni
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działaczka Fundacji „Kocham Sopot”.
Z Londynu do Wejherowa do Ŝony i ośmiorga dzieci wracał brat Alberta, Bruno Stern.
Wcielony do Wehrmachtu, uciekł do Andersa, walczył, przeŜył, w Berlinie złapali go
Sowieci, cztery lata siedział w więzieniu, torturowano go jako niemieckiego szpiega. Do
Polski koniec końców nie dotarł.

232

GUSTAW ROTH - KOWALSKI
Zdjęcia

Gustaw z siostrą Izabellą 1916 r.

Zarząd sopockiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Gustaw Roth-Kowalski
trzyma sztandar, 1937 r.
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Pierwszy z lewej Gustaw Roth-Kowalski obok jego kuzyn Wiktor Hałas na stadionie w
Gdyni, 06.08.1939 r.

Gustaw Roth-Kowalski podczas ćwiczeń gimnastycznych.
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Gustaw Roth-Kowalski. W klapie marynarki znaczek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół,
1932 r.

Gustaw Roth-Kowalski, 1942 r.
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Gustaw Roth-Kowalski w przebraniu, 1944 r.

Gustaw Roth-Kowalski, 1975 r.
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Izabella Stern (pierwsza z lewej) ostatnia naczelniczka pierwszego okręgu pomorskiego
Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"

Izabela Stern (z domu Roth) ze swoim bratem Gustawem Roth-Kowalskim na balu
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Sopot 1937 r.
http://sopocianie.muzeumsopotu.pl/zdjecia-w-galerii-os/240
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Grób Gustawa Roth-Kowalskiego na Cmentarzu Katolickim w Sopocie
Sektor E2 Rząd 9 Grób 9
http://sopotparafialny.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=7710&inni=0&c
inki=1
Piśmiennictwo
1. http://sopocianie.muzeumsopotu.pl/relacja/gustaw-roth-kowalski
2. http://civitaschristiana.pl/nagroda-im-ks-dr-bolesawa-domaskiego/
3. http://gdansk.naszemiasto.pl/archiwum/90-lat-towarzystwa-gimnastycznegosokol,436624,art,t,id,tm.html
4. https://www.gosc.pl/files/old/gosc.pl/zalaczniki/2009/10/12/1255367346/1255367364.p
df
5. https://dziennikbaltycki.pl/sekretne-spotkanie-w-grand-hotelu-niezwykla-historiasopocianki-rosvity-stern/ar/634709
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Franciszek Leszczyński
Zdjęcie
Franciszka
Leszczyńskiego
Stanisław Leszczyński "Dąb", "Konar" (ur. 1 kwietnia 1905 roku w Budach Kumińskich,
pow. Mińsk Mazowiecki, w rodzinie Władysława i Anny z domu Kaufmann, zm. 4 lipca
1971 roku w Sopocie), oficer łączności Wojska Polskiego i Armii Krajowej, ostatni
komendant Obwodu Rawa Mazowiecka AK.
śyciorys (poza odznaczeniami, informacjami dot. rodziny i niektórymi zdjęciami uzyskanymi od córki) upochodzi z [1], został zamieszczony za zgodą autora.
Okres przed wojną
Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1918 r. uczęszczał do gimnazjum w Mińsku
Mazowieckim. Był absolwentem Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie (1920 - 1924), gdzie
zdał maturę, oraz Oficerskiej Szkoły InŜynierii w Warszawie na wydziale łączności (1924 1927). 15 sierpnia 1926 r. został promowany na stopień podporucznika w korpusie
oficerów łączności.
W 1927 r. rozpoczął słuŜbę w 2 Pułku Łączności w Jarosławiu na stanowisku dowódcy
plutonu. 15 sierpnia 1928 r. został awansowany na stopień porucznika i od 1 września
1929 r. kontynuował słuŜbę w 3 Batalionie Telegraficznym we Lwowie, pełniąc funkcję
dowódcy samodzielnego plutonu konnego.
1 listopada 1930 r. został przeniesiony do 7 BT w Poznaniu, gdzie wyznaczono go na
stanowisko dowódcy plutonu, a następnie dowódcy 1 kompanii telegraficznej.
Przeniesiony do Ostrowa Wielkopolskiego w sierpniu 1932 r. objął funkcję zastępcy i
dowódcy kompanii łączności 25 DP.
Od 1 sierpnia 1936 r. rozpoczął słuŜbę na stanowisku dowódcy kompanii łączności 8 DP w
Modlinie. Awansowany na stopień kapitana 19 marca 1937 r.
Okres wojny
W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził kompanią łączności 8 DP. Brał udział w
walkach pod Mławą i w obronie Modlina. Po kapitulacji Modlina 29 września 1939 r. dostał
się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Działdowie, skąd został
zwolniony 20 października 1939 r.
Do grudnia 1939 r. mieszkał z rodziną w majątku Borecznia, powiat Koło, skąd wysiedlono
go do Gorlic w Generalnym Gubernatorstwie. W tym okresie nawiązał kontakty konspiracyjne z ZWZ. W lutym 1940 r. wyjechał z rodziną do miejscowości Jakubów koło Mńska
Mazowieckiego, gdzie mieszkał u krewnych. Tam kontynuował działalność konspiracyjną
w ZWZ. We wrześniu 1940 r. przeniósł się z rodziną do miejscowości Zajączków w
powiecie tomaszowskim. Pracując w leśnictwie, działał w konspiracji ZWZ-AK. ZagroŜony
aresztowaniem wielokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania.
Od września 1943 r. pełnił funkcję szefa sztabu Inspektoratu Rejonowego AK Piotrków
Trybunalski, potem do września 1944 r. szefa sztabu inspektoratu i jednocześnie od maja
1944 r. zastępcy komendanta inspektoratu.
We wrześniu 1944 r. został przeniesiony na stanowisko komendanta obwodu AK Rawa
Mazowiecka, które pełnił do rozwiązania AK w styczniu 1945 r.
23 stycznia 1945 r., rozkazem komendanta głównego AK gen. Leopolda Okulickiego
„Niedźwiadka", został awansowany na stopień majora ze starszeństwem od 1 stycznia
1945 r.
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Okres po wojnie
W czerwcu 1945 r. rozpoczął słuŜbę w LWP na stanowisku dowódcy Batalionu Szkolnego
Oficerskiej Szkoły Łączności w Zamościu. Jesienią 1945 r. wraz ze szkołą został
przeniesiony do Sieradza, gdzie kontynuował słuŜbę. Jako przedwojenny oficer w marcu
1946 r. został zwolniony z wojska. W tym samym miesiącu wyjechał z rodziną na
WybrzeŜe i zamieszkał w Sopocie. Podejmował się róŜnych prac, m.in.: pracował w StraŜy
Morskiej, gdzie odbudowywał zniszczone w czasie wojny linie telefoniczne, następnie jako
inspektor - rewident w Centralnym Zarządzie Przemysłu Mięsnego w Sopocie i od 1950 r.
jako projektant linii prądu stałego w Biurze Projektów Energetycznych - Energoprojekt.
W tym okresie był inwigilowany przez Informację Wojskową i UB. Na skutek interwencji UB
jako osoba niebezpieczna dla obronności kraju otrzymał nakaz przesiedlenia się z rodziną
z terenu tzw. pasa przygranicznego - rozkaz wkrótce anulowano.
W 1952 r. Państwowa Komisja Weryfikacyjno-Egzaminacyjna przy Wydziale Elektrycznym
Politechniki Gdańskiej przyznała mu, po ukończeniu wieczorowych studiów i zdaniu
egzaminów, tytuł inŜyniera łączności.
4 października 1968 r., rozkazem personalnym MON, został awansowany na stopień ppłk.
w stanie spoczynku.
W sierpniu 1970 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 4 lipca 1971 w Sopocie.
Obwód Rawa Mazowiecka AK
Obwód Rawa Mazowiecka AK to jednostka terytorialna SłuŜby Zwycięstwu Polski,
Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Operowała na terenie powiatu Rawa
Mazowiecka. Kryptonimy: "35", "Rybitwa", a następnie "Dwór", "Pokrzywa", Drzazga",
"Zagajnik", "Puzon", AD".
Obwód wchodził początkowo w skład Inspektoratu Rejonowego Skierniewice ZWZ i
podlegał Komendzie Okręgu Łódź ZWZ. W lipcu 1940 został przekazany do Okręgu
Warszawa –Województwo ZWZ, następnie z dniem 1 marca 1941 został ponownie
przekazany do Okręgu Łódzkiego AK.
Komenda Obwodu
Obwód w ramach SłuŜby Zwycięstwu Polsce a następnie ZWZ od października 1939
organizował por. NN "Pszczoła" "Sulima", który zaginął w styczniu 1940.
Kolejnymi komendantami byli:
• kpt. Marek Karski "Andrzej", "Mateusz" - do lata 1940
• por. art. Tadeusz Perdzyński "Tarnawa" - o wiosny do jesieni 1941
• por. Jan Sasin "Kopka" - do marca 1942
• kpt./mjr Stanisław Pawłowski "Powała" - do maja 1944
• kpt./mjr Władysław Romańczyk "Rosa", "Czarny", "Kula", "Wir" - od maja do sierpnia
1944
• kpt./mjr Franciszek Leszczyński "Dąb", "Konar" - od września 1944 do stycznia 1945.
Struktura terytorialna
Teren obwodu podzielony był na pięć rejonów.
• Rejon I - Rawa Mazowiecka miasto - komendant por. Michał Wencel "Radwan", ppor.
Franciszek Morski
• Rejon II gmina Gortatowice - komendant por. NN "śak", por. Edward Kamiński "Młot"
• Rejon III gmina Spała - komendant por. Marian Sala "Brzoza", por. Marian Listwoń
"Harenda"
• Rejon IV gmina Zabłocie - komendant mjr Rudolf Majewski "Solski", "Roman", por.
Edmund Markowski Zawrat"
• Rejon V gmina Nowe Miasto - komendant por. Janusz Karbowski "Pilicki"
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Od maja 1944 na terenie obwodu działał 13-osobowy oddział z Obwodu Skierniewice, pod
dowództwem Stanisława Sawickiego "Lerman", a następnie por. Mariana Sali "Borza". Od
sierpnia dowództwo OP "Dzik", objął por. Henryk Sieczkowski "Władysław" (ok. 40
Ŝołnierzy). 27 listopada 1944 po siedemnastogodzinnej walce oddział został rozbity, zaś
25 partyzantów poległo.
W lipcu 1944 na terenie obwodu z Zespołu dywersyjnego powstał oddział partyzancki OP
"Wilk" pod dowództwem ppor. Ryszarda Karwowskiego "Roggers", składający się z 37
Ŝołnierzy i 5 sanitariuszek. Oddział został otoczony i rozbity 30 sierpnia 1944, zaś
wcześniej został zabity w zasadzce jego dowódca.
Według stanu na 1 grudnia 1944 obwód liczył 2535 Ŝołnierzy.
Zdjęcia

por. Franciszek Leszczyński - dowódca kompanii 7 BT, zdjęcie z okresu słuŜby we Lwowie
w 1929 - 1930

Wyjazd Ŝołnierzy łączności rezerwy na ćwiczenia - po prawej w jasnych spodniach por.
Franciszek Leszczyński, dowódca pododziału
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Grób Franciszka Leszczyńskiego i jego Ŝony na Cmentarzu Katolickim w Sopocie
Sektor H2 Nr rzędu 2 Nr grobu 1
http://sopotparafialny.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=10227&inni=0&
cinki=1
Piśmiennictwo
1. Marek Zajączkowski: Wielkopolskie Oddziały Wojsk Łączności 1919 - 1939,
Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2015
2. Eugeniusz Wawrzyniak: Na rubieŜy Okręgu AK Łódź. Zarys dziejów Inspektoratu
Rejonowego i Podokręgu AK Piotrków Trybunalski. Warszawa: Instytut Wydawniczy
PAX, 1988
3. http://kto-to-byl.blogspot.com/2017/07/cmentarz-katolicki-w-sopocie.html
4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_Rawa_Mazowiecka_Armii_Krajowej
5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Inspektorat_Piotrk%C3%B3w_Trybunalski_Armii_Krajowej
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Henryk Spus

Urodził się 28 kwietnia 1924 r. w Bydgoszczy, jako syn Juliana i Janiny, zm. 30 sierpnia
2000 roku w Sopocie. Podporucznik Armii Krajowej, wieloletni pracownik naukowy
Politechniki Gdańskiej, Ŝeglarz.
Okres przed wojną
Ukończył szkołę podstawową w Bydgoszy i rozpoczął naukę w gimnazjum.
Okres wojny
W 1939 r. w wyniku ewakuacji znalazł się na Wołyniu - w Łucku, gdzie matkę Jego
aresztowano i wywieziono na wschód. Przez „zieloną granicę" przedarł się do Warszawy.
W 140 roku wiąŜe się z ruchem oporu, prowadząc nieprzerwanie działalność
konspiracyjną aŜ do wybuchu powstania. Najpierw wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, a w
maju 1942 r. został zaprzysięŜony w Armii Krajowej pod pseudonimem „Haha". Prowadząc
aktywną działalność w Szarych Szeregach w akcjach dywersyjnych, zdobywaniu broni i
kolportaŜu podziemnej prasy, odbywa równocześnie szkolenie wojskowe. Otrzymuje
przydziały do plutonu 1107 zgrupowania „Sławbór", baonu „Miłosz" 3. kompanii „Rudy".
W ramach tajnego nauczania kończy w 1944 r. Liceum Budownictwa Okrętowego
W czasie Powstania Warszawskiego bierze udział w walkach w Śródmieściu i na
Czerniakowie w stopniu plutonowego, a potem starszego sierŜanta podchorąŜego.
Podczas walk w rejonie Sejmu zostaje ranny w klatkę piersiową i w brzuch. We wrześniu
mianowany zostaje zastępcą dowódcy plutonu. W ostatnich dniach powstania otrzymuje
(na wniosek Komendanta Okręgu Warszawskiego) awans na stopień podporucznika
(rozkaz nr 34 z dn. 28.09.1944 r.), a rozkazem Dowódcy Armii Krajowej nr 512/ BP z dn.
2.10.1944 r. zostaje odznaczony „za wybitne męstwo w warunkach bojowych w czasie
konspiracji i podczas powstania warszawskiego KrzyŜem Walecznych po raz pierwszy i
drugi".
Po upadku Powstania składa w dniu 5.10.1944 r . wraz ze swoim ugrupowaniem broń na
Placu Trzech KrzyŜy i odbywa pieszy marsz do OŜarowa. Stąd wagonami towarowymi,
zamkniętymi i zadrutowanymi (po 50 osób) powstańcy zostają przewiezieni do obozu
jenieckiego w Sandbostel (Stalag X-B). Ppor. Spus nosi jeniecki numer 223114.
Następnie, zostaje przeniesiony do Wolfsbergu (Austria - Karyntia) - Stalag XV III A, skąd
wysłano Go do obozu pracy w Sternthal, na terenie Jugosławii, w okolicach Ptui koło
Maribora. Tam zwiąŜe się z działalnością konspiracyjną podporządkowaną partyzantce
jugosłowiańskiej marszałka Broz -Tito. W czasie transportu jeńców przez tereny
kontrolowane przez armię partyzancką udaje Mu się zbiec i w drodze do obozowiska
zostaje ranny w lewe ramię. W dniu 4 kwietnia 1945 r. zostaje uznany za Ŝołnierza tego
ugrupowania.
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Okres po wojnie
Po zakończeniu działań wojennych przebywa dalej na leczeniu w szpitalu partyzanckim w
górach, później w szpitalu wojskowym w Mariborze, a następnie w Osjeku i Rimskich
Toplicach. Niestety, powikłania rany postrzałowej doprowadzają do amputacji lewego
ramienia.
Ta bohaterska postawa w czasie wojny, świadcząca o niezwykłym harcie ducha, pozwoliła
Henrykowi Spusowi - mimo wyniesionego inwalidztwa - rozpocząć aktywne Ŝycie w
warunkach pokojowych. W 1946 r. wstępuje na Wydział Budowy Okrętów Politechniki
Gdańskiej. Studiuje bez Ŝadnych obciąŜeń, radząc sobie na równi z innymi, np. w
zajęciach kreślarskich, co zostało upamiętnione w jednej z ówczesnych kronik filmowych.
W 1952 r. uzyskuje dyplom magistra inŜyniera mechanika w specjalności budowa maszyn
okrętowych.
Jeszcze jako student zaczyna karierę naukową w macierzystej uczelni na Wydziale
Mechanicznym w Katedrze i Zakładzie Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów, zaczynając
w 1951 r. od stanowiska zastępcy asystenta.
W 1966 r. uzyskuje stopień doktora nauk technicznych po przedstawieniu rozprawy pt.
„Niektóre zjawiska dynamiczne występujące przy kołysaniu poprzecznym okrętu na
regularnej fali wzdłuŜnej" (promotor: prof. mgr inŜ. Marian Piątek). Od 1 marca 1972 r.
otrzymuje stanowisko docenta. W latach 1978-82 r. pełni funkcje kierownika Zakładu
Mechaniki i Wytrzymałości, a od 1988 r. do chwili odejścia na emeryturę w 1991 r. kierownika Katedry o tej samej nazwie.
W swojej działalności naukowej prowadził głównie badania drgań i zjawisk zmęczeniowych
układów mechanicznych i okrętowych węzłów konstrukcyjnych. Opublikował ponad 30
prac oryginalnych i 18 referatów i komunikatów na krajowych konferencjach naukowych.
Prowadził zajęcia dydaktyczne jako utalentowany i lubiany przez studentów wykładowca.
Kierował licznymi pracami dyplomowymi i magisterskimi. Mimo przejścia na emeryturę, od
1.10.1991 r. pracował nadal na częściowym etacie, realizując prace w ramach grantów
Komitetu Badań Naukowych.
Doc. Spus udzielał się równieŜ w pracy społecznej. W latach 1946-49 był
przewodniczącym grupy akademickiej w Związku Inwalidów Wojennych RP w Gdańsku.
Od 1951 do 1977 r. działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w tym przez 6 lat pełnił
funkcję przewodniczącego Rady Oddziałowej. Był członkiem Koła Sopot światowego
Związku śołnierzy Armii Krajowej.
Mimo inwalidztwa umiał korzystać z pełni Ŝycia. Jedną z jego pasji było Ŝeglarstwo. Był
kapitanem jachtowej Ŝeglugi wielkiej, prowadził wiele szkoleniowych i turystycznych rejsów
pełnomorskich. W latach 1973 - 78 pełnił funkcje Komandora Klubu śeglarskiego Kaprów
oraz kierował licznymi kursami Ŝeglarskimi w ośrodku wypoczynkowym Politechniki w
Czarlinie nad jeziorem Wdzydzkim. Uprawiał narciarstwo zjazdowe, jazdę na łyŜwach nawet grał w hokeja. Znakomicie prowadził samochód (takŜe w ruchu lewostronnym na
Wyspach Brytyjskich). Był znakomitym kompanem, uczestnikiem Ŝycia towarzyskiego i
jego ozdobą.
Odznaczenia
• KrzyŜ Walecznych - 2 razy
• KrzyŜ Armii Krajowej
• Medal Wojska
• Odznaka Grunwaldzka (1946),
• Medal za Warszawę (1946),
• Złoty KrzyŜ Zasługi (1973),
• Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (1978).
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Batalion AK „Miłosz”
Opis stanowią fragnmenty:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_AK_%E2%80%9EMi%C5%82osz%E2%80%9D
Batalion utworzono na początku Powstania z ochotniczego kilkunastoosobowego oddziału
bojowego por. Kazimierza Leskiego ps. „Bradl”. 3 sierpnia do oddziału dołączyła
skierowana przez dowódcę Rejonu 2 rtm. Władysława Abramowicza „Litwina”, grupa
oficerów Wydziału Artylerii Komendy Głównej AK z ppłk. Janem Szczurek-Cergowskim
„Sławborem”.
Batalion w pełni zorganizowany został pod 20 sierpnia 1944. Walczył w Śródmieściu w
rejonie placu Trzech KrzyŜy i Al. Jerozolimskich. Oddział zdobył Gimnazjum im. Królowej
Jadwigi i Szpital Świętego Łazarza. Jego liczebność powiększała się dzięki ochotnikom.
Liczył ok. 1000 Ŝołnierzy. Dowódcą batalionu był mjr Stefan Jastrzębski ps. „Miłosz”.
2 września Ŝołnierze batalionu „Miłosz” zdobyli gmach YMCA mieszczący się na ul.
Konopnickiej 6. Pozostał on w rękach powstańców do końca walk.
Batalion stracił w Powstaniu ok. 70 Ŝołnierzy.
Dowództwo

• dowódca batalionu – mjr Stefan Jastrzębski "Miłosz";
• oficer sztabu rtm. Zygmunt Falkowski "Topór";
• szef łączności – st. sierŜ. Krystyna Jastrzębska "Krystyna";

Oddziały
• 1 kompania "Bradla" – dowódca ppor./kpt. Kazimierz Leski "Bradl";
• 2. kompania „Ziuka” – dowódca por. art. Józef Roman „Ziuk”
• 3. kompania "Redy" – dowódca kpt. Franciszek Miszczak "Reda" (cięŜko ranny we
wrześniu), ppłk. Andrzej Rzewuski "Wojmir";
o 1 pluton "Kłosa" – dowódca ppor. Mieczysław Kostanecki "Kłos";
o 2 pluton "Mundka" – dowódca ppor. Wiesław Jabłoński, następnie st. sierŜ. Edmund
Malinowski "Mundek" (dawny 1107 z 4. kompanii V zgrupowania "Siekiera" - Oddział
Głuchoniemych);
o 3 pluton "Kilofa" – ppor. Jan Nizowicz "Kilof" (zginął 2 września), ppor.Józef
Kopiczyński "Katoda" (zginął 13 września).
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Zdjęcia

Grób Henryka Spusa na Cmentarzu Katolickim w Sopocie
Sektor F4 Nr rzędu 6 Nr grobu 6
http://sopotparafialny.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=wyniki&name=henryk+spus
&x=58&y=10
Piśmiennictwo
1. Józef Golec: Sopocki Album Biograficzny, Cieszyn 2008
2. Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów, Koło Sopot ŚZśAK
3. https://cdn.pg.edu.pl/documents/1152961/1167782/cz2.pdf
4. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/henryk-spus,41809.html
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Mikołaj Stecki

Urodził się 20 XI 1916 roku w Łunińcu koło Baranowicz jako syn Jana i Marii. Oficer
wywiadu Armii Krajowej ps. „Nowina", ekonomista, księgowy.
śyciorys pochodzi z [1],
Okres przed wojną
Po ukończeniu gimnazjum w Baranowiczach skończył Oficerską Szkołę Zawodową
Piechoty w Ostrowie-Komorowie.
Okres wojny
Był uczestnikiem kampanii wrześniowej w 1939 r. W 1941 r. został zaprzysięŜony do pracy
konspiracyjnej w Armii Krajowej, zostając oficerem wywiadu Obwodu AK w
Baranowiczach.
Od 1944 r. był zastępcą dowódcy drugiej kompanii I batalionu
https://pl.wikipedia.org/wiki/78_Pu%C5%82k_Piechoty_Armii_Krajowej 78. p.p. AK im.
Strzelców Słuckich w Baranowiczach.
Ze Zgrupowaniem Stołpecko-Nalibockim AK dowodzonym przez
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Pilch Adolfa Pilcha (ps. „Góra", „Dolina") przebył szlak
bojowy z Puszczy Nalibockiej do Puszczy Kampinoskiej.
Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, został cięŜko ranny w ataku na lotnisko
bielańskie i po raz kolejny w bitwie pod Jaktorowem. PrzeŜył dzięki ofiarnej pomocy
lekarzy ze szpitala polowego w Laskach, Skierniewicach oraz miejscowej ludności.
Okres po wojnie
Po zakończeniu wojny przez wiele lat ukrywał, jak wielu innych, swoją wojenną przeszłość.
Osiadł w Sopocie, gdzie ukończył studia w WyŜszym Studium AdministracyjnoGospodarczym, przy WyŜszej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Sopocie.
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Pracował jako ekonomista w Banku Gospodarki śywnościowej w Gdańsku, a przez
większość Ŝycia zawodowego pełnił funkcję głównego księgowego w Wojewódzkim
Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gdańsku.
Po transformacji politycznej został członkiem Światowego Związku śołnierzy Armii
Krajowej i Związku Inwalidów Wojennych. Nawiązywał kontakty z dawnymi kolegami,
uczestniczył w spisywaniu i redagowaniu wspomnień z okupacyjnych wydarzeń,
publikowanych w róŜnych wydawnictwach.
Był wielokrotnie odznaczany za udział w walkach z okupantem i Powstaniu Warszawskim.
Zmarł w 22 X 2005 r. w Sopocie i został pochowany na miejscowym cmentarzu katolickim.
Rodzina
Brat Leonard, z zawodu lekarz por. rez. (1907-1940) został zamodrowany w Katyniu.
Zdjęcia

Grób Mikołaja Steckiego na Cmentarzu Katalickim w Sopocie
Sektor C2 Nr rzędu 5 Nr grobu 5
http://sopotparafialny.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=5287&inni=0&c
inki=1
Piśmiennictwo
1.Józef Golec: Sopocki Album Biograficzny,
2.https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/mikolaj-stecki,42295.html
3.https://absolwenciwshm-wse-ug.ug.edu.pl/teksty/wsag.htm
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Atrakcje turystyczne
1. Dom Zdrojowy i Skwer Kuracyjny
2. Dworek Sierakowskich
3. Fontanna Jasia Rybaka
4. Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej - Gwiazda Morza
5. Kościół św. Jerzego
6. Krzywy Domek
7. Latarnia morska
8. Łysa Góra i Morskie Oko
9. Molo
10. Opera Leśna
11. Pomnik Jana Jerzego Haffnera
12. Przystań rybacka

Perełki Sopotu
https://historia.trojmiasto.pl/Perelki-Sopotu-czyli-najpiekniejsze-domy-kurortun45558.html
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Najpiekniejsze-wille-w-Sopocie-n129137.html
1. Dawna Restauracja (przy ul. Winieckiego 49)
2. Dom z wieŜą
3. Dwór Sierakowskich
4. Krzywy Domek
5. Pałacyk myśliwski (przy ul. Haffnera 66-68)
6. Willa Basnera
7. Willa Bergera
8. Willa Claaszena – Muzeum Sopotu
9. Willa Herbstów
10. Willa Hestia
11. Willa Wernera
12. Wille przy ul. Obrońców Westerplatte

Restauracje
1. ART DECO
2. Biały Królik 4.5 km od lokalizacji Gdynia
3. Pescatore
4. Restauracja L'Entre Ville
5. Restauracja Manca
6. Restauracja Pasjami
7. Restauracja Tłusta Kaczka
8. Restauracja Wave
9. Sztuczka
10. T-bone Steak House Sopot

Kolejne szlaki
Cmentarz Komunalny
http://kto-to-byl.blogspot.com/2017/06/cmentarz-komunalny-w-sopocie.html?m=1
1. Józefa Wnukowa (1907-2000) - prof. kierownik Zakładu Tkaniny w gdańskiej PWSSP
2. Maciej Tadeusz KrzyŜanowski (1921-2008) - prof. zastępca dyrektora Instytutu
Morskiego
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3. Czesław Gurski (1924-2003) - dyrektor miejscowego toru wyścigowego
4. prof. Czesław Zwierz (1921-2006), - parazytolog z Instytutu Medycyny Morskiej i
Tropikalnej orientalista
5. Sławomir Zemło (1940-2010), aktor i reŜyser teatralny m.in. w Bydgoszczy i Elblągu
6. Stanisław Skura (1909-81), metaloplastyk, wykładowca PWSSP, uczestnik odbudowy
Gdańska, twórca statuetki "Bursztynowego Słowika"
7. Zygmunt Niwiński (1904-83), generalny inspektor lotnictwa cywilnego w Ministerstwie
Komunikacji w 1945, dyrektor Portu Lotniczego we Wrzszczu 1958-61, zasłuŜony dla
szkolnictwa szybowcowego
8. Irena Przewłocka (1911-91), prezes Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich
(ZLP), powieściopisarka, autorka słuchowisk radiowych
9. Stanisław Matysik (1921-94), rektor WyŜszej Szkoły Ekonomicznej (WSE) w Sopocie
1954-62, prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK), pierwszy dziekan
Wydziału Prawa i Administracji UG (1970-74)
10. Stanisław Horno-Popławski (1902-97), dziekan Wydziału Rzeźby PWSSP 1949-50 i
1956-60, doktor honoris causa UMK, autor m.in. pomnika Mickiewicza przed Pałacem
Kultury i Nauki
11. Jan Winiecki (1881-1940), działacz Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku, m.in. prezes
Związku Urzędników Kolejowych, zamordowany w KL Sachsenhausen-Oranienburg,
patron ulicy w Sopocie, grób symboliczny
12. Stanisława Fleszarowa-Muskat (1919-89), kierownik literacki Teatru WybrzeŜe 1950-53
i Estrady 1953-55, prezes oddziału gdańskiego ZLP, na jej twórczości oparto
scenariusz filmu i serialu "Miasto z Morza" i jej mąŜ Tadeusz Muskat (1913-91),
dyrektor Teatru WybrzeŜe, Powszechnego w Gdańsku i Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej
13. ...
Cmentarz Katolicki
http://kto-to-byl.blogspot.com/2017/07/cmentarz-katolicki-w-sopocie.html?m=1
1. Władysław Łęga (1889-1960) - ks. prałat ppłk dr historyk Pomorza, przedwojenny
proboszcz parafii wojskowej w Grudziądzu i patron muzeum w tym mieście
2. AmbroŜy Dykier (1911-72) - ks. budowniczy kościoła św. Michała Archanioła
3. Jerzy Zaremba (1926-2009) - ks. kan. dr prezes Gdańskiego Towarzystwa
Teologicznego, wykładowca Seminarium Duchownego
4. Jerzy Doerffer (1918-2006) - rektor Politechniki Gdańskiej w l. 1981-84, długoletni
dziekan Wydziału Budowy Okrętów, doktor honoris causa m.in. uniwersytetów w
Glasgow i Rostocku,
5. Marian Mokwa (1889-1987) - czołowy polski malarz marynista, którego duŜa część
dorobku została zniszczona przez hitlerowcówpatron XIX LO w Gdańsku, honorowy
obywatel i patron ulicy w Sopocie, jego Ŝona - skrzypaczka i poliglotka Stefania
Łukowicz (1892-1975)
6. Michał Urbanek (1896-1982) - polonista II LO, komendant Hufców Harcerzy w Wolnym
Mieście Gdańsku i Wejherowie, patron skweru przy ul. Krasickiego.
7. Wołodymyra Decykewycza (1865-1949), dr ostatni namiestnik Galicji w 1918, dyrektor
departamentu austriackiego MSW, długoletni senator UNDO z woj. lwowskiego
8. Jerzy Lipiński (1932-2013) - prof. kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej Akademii
Medycznej w Gdańsku
9. Tadeusz Kuligowski - zasłuŜony dla dokumentowania zbrodni w Stutthofie prokurator
Sądu Okręgowego, przed wojną sędzia na tym samym szczeblu w Poznaniu
10. Bolesław Kasprowicz (1895-1982), rektor WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie
1962-65, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego i w Rostocku, przed II wojną
światową konsul honorowy Rumunii i radny Gdyni
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11. Ryszard Semka (1925-2016) - długoletni dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i
Wzornictwa Przemysłowego PWSSP w Gdańsku, najbardziej znany jako projektant
odbudowy elbląskiej starówki oraz współtwórca Pomnika Ofiar Grudnia '70 w Gdyni
12. Adama Haupta (1920-2006) - rektor PWSSP 1962-65, kilkukrotny dziekan jej Wydziału
Architektury, współautor pomników: Obrońców WybrzeŜa na Westerplatte i w byłym
obozie koncentracyjnym w Treblince
13. ...
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Czas i koszty przygotowania gier moŜna znacznie zmniejszyć przez udział
zamawiających.
W tej części opracowania zamieszczono informacje w tym zakresie. Są one oczywiście
przydatne w róŜnym stopniu w zaleŜności od posiadanych umiejętności i moŜliwości
współpracy.
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Przygotowanie opisów miejsc
Opisy miejsc naleŜy przygotować w postaci elektronicznej w następującym układzie
Tytuł opisu
Zdjęcie początkowe
Tytuł pierwszej części opisu
Pierwsza część opisu
...
Tytuł ostatniej części opisu
Ostatnia część opisu
Zdjęcia
Zdjęcia z podpisami
Piśmiennictwo
Pozycje piśmiennictwa
Przykładowy opis: https://graedu.pl/content/6051.html

Przygotowanie metryk miejsc i pytań testowych
Stosowany format
Metryki miejsc
Id (globalne);Lp (w obrębie gry);Nazwa;Krótka nazwa;Adres strony;Liczba
punktów;Szerokość (z przecinkiem);Długość (z przecinkiem)
Pytania testowe
Pytanie1;Id
Odp11;0
Odp12;0
Odp13;1
Pytanie2;Id
Odp21;0
Odp22;0
Odp23;1
Uwagi:
• Muszą być podawane pytania dla kaŜdego miejsca
• Poprawne odpowiedzi są oznaczane;1. a błędne ;0 - moŜe być tylko jedna odpowiedź
poprawna
• Liczby pytań dla miejsc mogą być róŜne
• Liczby odpowiedzi dla pytań mogą być róŜne
Do formalnego sprawdzenia poprawności metryk i pytań testowych wykorzystuje się
program dostępny pod adresem: https://graedu.pl/sopot/importvalidation
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NaleŜy podać lokalizacje pliku z miejscami i pliku z pytaniami, po czym kliknąć przycisk
Sprawdź. Po tym podawane informacje o poprawności metryk i pytań z ewentualnym
wskazaniem błędów.
Korektę i sprawdzanie naleŜy prowadzić do momentu aŜ wszystkie dane będą poprawne.

Opracowywanie Ŝyciorysów
Do opracywania Ŝyciorysów moŜna wykorzystać oprgramowanie przygotowane do
generowania wniosków o wpis do ewidencji Ŝołnierzy AK, które po wydrukowaniu naleŜy
złoŜyć do IPN.
Oprogramowanie jest dostępne pod adresem: https://grobyak.pl. Po wejściu pod ten adres
z wykorzystaniem przeglądarki internetowej w górnej części ekranu wyświetlane jest 5
zakładek, z których część opisano poniŜej.
INSTRUKCJA
Udostępniana jest instrukcja w postaci: .PDF i .HTML.
NOWY GRÓB
SłuŜy do wprowadzania informacji o Ŝołnierzu AK i jego grobie. Informacje konieczne do
wygenerowania wniosku do IPN są opatrzone słowem wymagane. Przy wprowadzaniu
informacji korzysta się z szeregu słowników.
Informacje wprowadza się w 5 częściach:
• Dane Ŝołnierza - daty urodzenia i śmierci naleŜy określać w kolejności: rok, miesiąc i
dzień.
Podając odznaczenie w pierwszej kolejności naleŜy spróbować je odnaleźć na
rozwijanej liście, jest tu dostępna wyszukiwarka. Przy braku naleŜy wpisać nazwę
odznaczenia. Odznaczenia wybierając pozycję "Podane", nazwa odznaczenia zostanie
dopisana do listy.
• PołoŜenie grobu - w pierwszej kolejności spróbować odnaleźć cmentarz na rozwijanej
liście, jest tu dostępna wyszukiwarka. Przy braku naleŜy wpisać dane cmentarza
wybierając pozycję "Podany", dane cmentarza zostaną dopisane do listy. W pozycji
połoŜenie grobu naleŜy podać jego lokalizację: Kwatera / rząd / nr grobu lub w
przypadku braku takiego oznakowania: połoŜenie grobu w formie opisowej.
Szerokość i długość geograficzną naleŜy podać przy zamiarze zapotrzebowania mapy z
połoŜeniem grobu - sposób pomiaru współrzędnych grobu podano w dodatku do
instrukcji.
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• Uzasadnienie - "Okoliczności, które przemawiają za uznaniem grobu za grób weterana

walk o wolność i niepodległość Polski" to nazwa pozycji we wniosku do IPN. Zawiera
ona informacje o słuŜbie w Armii Krajowej lub/oraz działalności konspiracyjnej po
zakończeniu wojny.
NaleŜy tutaj zaznaczyć w polu typu Checkbox, czy grób jest grobem wojennym - nie ma
to znaczenia przy przygotowywaniu Ŝyciorysu.
• Dodatkowe informacje - podawane są w przypadku zamiaru wygenerowania
Ŝyciorysu, który będzie dostępny z tabliczki z kodem QR. Informacje podzielone są na 2
okresy: przed wojną i po wojnie.
Znajduje się tutaj pole do zaznaczenia zamówienia na wygenerowania kodu QR do
strony z biogramem (w domyśle takŜe na wygenerowanie strony internetowej).
MoŜliwe jest teŜ podanie odsyłaczy do zdjęć, przy czym w przypadku zamiaru
wygenerowania Ŝyciorysu konieczne jest podanie odsyłacza do zdjęcia pochowanego.
Po zaznaczeniu w/w pola na podany adres zostanie przesłany e-mail z plikiem z
tabliczką QR o wymiarach 8,5 x 5,5 cm, którą naleŜy wydrukować, ofoliować w
specjalizowanym punkcie (koszt około1,5 zł) i przykleić na grobie. W kodzie QR na
tabliczce będzie zakodowany adres strony internetowej z Ŝyciorysem pochowanego. Po
podaniu współrzędnych w przyszłości będzie wygenerowana mapa z umiejscowieniem
grobu oraz moŜliwość wyświetlenia trasy jak do niego trafić.
Przykładowa tabliczka jest następująca:

Dla innych wnioskodawców przewidziane są inne postacie tabliczek, są podane pod
adresem: https://grobyak.pl/ewidencja/pdf/tabliczki.pdf
Uwaga: Podany adres e-mailowy wnioskodawca moŜe skasować w dowolnym
momencie, ale straci wtedy moŜliwość otrzymywania e-maili.
Wnioskodawca - wprzypadku przygotowywania Ŝyciorysu naleŜy wybrać
"wnioskodawca indywidualny", podanie jego imienia i nazwiska nie jest konieczne, ale
konieczne jest podanie przez niego adresu e-mailowego:
° adres będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłania zawiadomień w ramach
ewidencji grobów (bez przekazywania dalej czy wykorzystania w innym zakresie)
° adres jest zabezpieczony przed niepowołanym dostępem poprzez przechowywanie w
chronionym rejestrze danych, będzie dostępny jest jedynie dla administratora danych
osobowych, którym jest Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego
Po wprowadzeniu informacji naleŜy kliknąć w znajdujący się na dole przycisk "Wyślij":
Po kliknięciu w w/w przycisk wnioskodawca na podany adres otrzymuje e-mail:
W celu potwierdzenia wypełnienia wniosku o dodanie do ewidencji grobów
Ŝołnierzy AK, proszę kliknąć w poniŜszy odnośnik.
Potwierdzenie wniosku
Po kliknięciu w w/w odnośnik powoduje, Ŝe:
• część wprowadzonych informacji staje się widoczna w pozycji "Wykaz grobów", co
opisano w dalszej części
• wnioskodawca otrzymuje kolejny e-mail z dwoma odnośnikami
Edytowanie wniosku
Wygenerowanie wniosku w PDF - nie dotyczy
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Przy kliknięciu w pierwszy odnośnik moŜna dokonać zmian i uzupełnień wprowadzonych
informacji
WYKAZ GROBÓW
Wyświetlany wykaz grobów ma postać:

MoŜliwe jest jego posortowanie według wybranej kolumny. Po kliknięciu w przycisk
znajdujący się w ostatniej kolumnie wyświetlana jest część wprowadzonych informacji, np.:

KONTAKT
MoŜliwe jest wysłanie e-maila z zapytaniem lub uwagami.

Przygotowanie wykazu szkół
Stosowany format
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach;Białobrzegi-Wojska Polskiego
21;0
Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich;Izabelin-Szkolna 1;0
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Do formalnego sprawdzenia poprawności wykazu szkół wykorzystuje się program
dostępny pod adresem: https://graedu.pl/sopot/importvalidation
NaleŜy podać lokalizacje pliku z wykazem szkól, po czym kliknąć przycisk Sprawdź. Po
tym podawane informacje o poprawności danych z ewentualnym wskazaniem błędów.
Korektę i sprawdzanie naleŜy prowadzić do momentu aŜ wszystkie dane będą poprawne.

Przesyłanie zdjęć zrobionych smartfonem
Aby przesłać zdjęcie zrobione smartfonem za pomoca e-maila naleŜy mieć
skonfigurowane konto poczty e-mail w smartfonie.
Następnie naleŜy:
1. Wybrać w Galerii dział Aparat
2. Wyszukać zdjęcie do przesłania i dotknć je
3. Kliknąć w przycisk Udostępnij i wybrać np gmail
4. Podać adres odbiorcy
5. Kliknąć przysisk Wyślij

Pomiar współrzędnych miejsc
Współrzędne miejsc wykorzystywane są podczas nawigacji i podczas stwierdzania
obecności zwiedzającego.
Współrzędne powinny być określane moŜliwie dokładnie. PoniŜej podano wskazówki w
tym zakresie.
 Długość geograficzna: Zakładamy, Ŝe Ziemia ma kształt idealnej kuli i wykorzystamy

poniŜszy rysunek

Oznaczenia:
AB równik
CD równoleŜnik 52°
R promień Ziemi 6378 [km]
r promień naszego równoleŜnika.
Najbardziej wysunięte punkty:
- na północy Przylądek Rozewie
54*50 szer geogr. N
- na południu szczyt Opołonek
lub Przełęcz UŜocka 49*00 szer
geogr. N
Stąd przyjmujemy długość
geograficzną 52°

Widzimy wtedy, Ŝe

cos 52° = r / R
r = R • cos52°
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RównoleŜnik jest okręgiem, więc jego długość:
L1 = 2 • π • r
L1 = 2 • π • R • cos52°
Uwzględniając, Ŝe R = 6378 [km] oraz cos52°
L1 = 2 • 3.14159 • 6378 • 0,61566 = 24672 [km]
Tak więc na jeden stopień przypada 24672 / 360 = 68,53 km, czyli nieco mniej niŜ 70 km
Czyli piąte miesce po przecinku to mniej niŜ 1 metr.
 Szerokość geograficzna: Długość południka to

L2 = 2 • π • R = 20 074 [km]
Po podzieleniu przez 180 stopni wychodzi 111 km na stopień szerokości. Czyli piąte
miejsce po przecinku to trochę więcej niŜ 1 metr.
https://brainly.pl/zadanie/9772938
Współrzędne miejsc mierzy się na trzy sposoby:
• Miejsca pokazane na mapach Google
W mapach Google naleŜy podać adres i na wyświetlanej mapie prawym klawiszem
myszy nacisnąć dolną część Ikony, wybrać pozycję Co tu jest - na dole ekranu
wyświetlasne są współrzędne
Przykład: Kościół Św. Michała Archanioła w Sopocie ul. 3 Maja 49

Często na stronie Wikipedii są juŜ podane współrzędne - tak jest w tym przypadku
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Po kliknięciu we współrzędne otrzymujemy je w postaci dziesiętnej: 54.435519, 18.567389
Współrzędne są podawane z dokładnością 6 cyfr po przecinku.
• Miejsca nie pokazane na mapach Google
Korzysta się ze smartfonu. Trzeba na nim zainstalować odpowiedni program, np. dla
systemu Android program, np. "GPS Coordinates"
W tym celu trzeba w "Sklep Play" wyszukać ten program i zainstalować.
Dla zmierzenia współrzędnych naleŜy program uruchomić po wcześniejszym
zezwoleniu na lokalizowanie naszego połoŜenia.
Na ekranie są wyświetlane są współrzędne połoŜenia, np.

° Latitude: 52,23611
° Longiyude: 21,00614

Współrzędne są podawane z dokładnością 5 cyfr po przecinku.
W dalszej kolejności korzystając np. z ilony MAP moŜna wysłać współrzędne sms-em
lub email-em.
PoniŜej zamieszczono zrzuty 3 ekranów dot. pomiaru i przesyłania współrzędnych:

Po wywołaniu GPS
Coordinates

Po naciśnięciu
przycisku Share

Po wybraniu Gmail

Dla zwiększenia dokładności pomiaru współrzędnych
wykorzystywano takŜe przenośne urządzenie nawigacyjne
GPSMAP 64
Dzięki antenie śrubowej z czterema zwojami oraz bardzo czułemu
odbiornikowi GPS/GLONASS urządzenie GPSMAP 64 szybko i
precyzyjnie ustala pozycję uŜytkownika oraz nie traci pozycji
nawet w gęstych lasach i głębokich dolinach.
Współrzędne są podawane z dokładnością 5 cyfr po przecinku.
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Sposób pomiaru jest następujący:
1. Właczyć urządzenie - przytrzymać przycisk na prawym boku urządzenia
2. Nacisnąć przycisk Mark, przejść strzałkami na górę ekranu i nacisnąć przycisk
Enter
3. Wpisać nazwę punktu:
• Wybrać strzałKami kolejną literę i nacisną przycisk Enter
4. Przejść strzałkami na dół ekranu na napis Gotowe i nacisnąć przycisk Enter
5. Przejść strzałkami na dół ekranu na przycisk Gotowe i nacisnąć przycisk Enter
6. Nacisnąć przycisk Page tyle razy aŜ po środku ekranu wyświetli się napis Menu
główne - nacisnąć przycisk Enter
7. Wybrać strzałkami pole Manager waypointów i nacisnąc przycisk Enter
8. Wyświelony zostanie wykaz nazw punktów o zmierzonych współrzędnych, na górze
ostatnio zmierzony punkt
9. Wybrać strzałkami punkt i nacisnąć przycisk Enter - zostańą wyświetlone
zmierzone współrzędne punktu. MoŜna wpisać komentarz w pole Notatki
• Groby zarejestrowane w wyszukiwarce grobów Grobonet
Sposób postępowania na przykładzie Cmentarza Katolickiego w Sopocie jest
następujący:
1. Wywołać wyszukiwarkę:
http://sopotparafialny.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=form
2. Wpisać imię i nazwisko oraz kliknąc przycisk Szukaj

3. Kliknąć w zdjęcie grobu lub wybrać osobę
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4. Kliknąć na mapkę:

5. Kliknąć jeszcze raz na mapkę

6. Kliknąć w zaznaczony sektor (C4)
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7. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w miejsce grobu (18) - pokaŜe się puste pole ze
współrzędnymi

8. Najechać myszą na pole "Kliknięcia" i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy,
przeciągniąć mysz z prawej do lewej (lub odwrotnie) tego pola - pokazą się
współrzędne grobu

Współrzędne są podawane z dokładnością 8 cyfr po przecinku.
9. Skopiować współrzędne do schowka - nacisnąć równocześnie klawisze [Ctrl] [C]
10. Wkleić wsółrzędne do swojego dokumentu - nacisnąć równocześnie klawisze
[Ctrl][V] (54.44961138,18.550573)

263

DODATKI

Wykonanie tabliczek
Po ustaleniu wyglądu i postaci tabliczek, łącznie z zakodowanymi linkami w kodach QR,
były generowane specjalnie opracowanym programem, wielkoformatowe arkusze:

Takie podejście radykalnie skróciło czas i zmniejszyło koszt projektowania tabliczek.
Arkusze były drukowane na płycie PCV i następnie cięte laserem na pojedyncze tabliczki,
z wykorzystaniem dodatkowo wygenerowanych arkuszy.z liniami cięcia.
Planowane jest teŜ wykorzystywanie zamiast PCV samoprzylepnej folii aluminiowej
ASPHALT Art - po zweryfikowaniu poprawności odczytu kodów QR.
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Instrukcja dla Przewodnika Edukacyjnego "Groby Ŝołnierzy Armii
Krajowej w Sopocie"
Niniejsza instrukcja dotyczy Turystycznego Przewodnika "Groby Ŝołnierzy AK w Sopocie",
dostępnego pod adresem: https://graedu.pl/grobysopot
Obejmuje on na razie 10 grobów Ŝołnierzy AK znajdujących się na obu cmentarzach. Na
grobach tych są lub będą umocowane tabliczki z kodami QR udostępniające Ŝyciorysy
pochowanych.
Lp

Imię i nazwisko

Cmentarz

Adres strony

1

Czesław Stefanowicz

https://graedu.pl/content/6036.html

2

Tadeusz Wazgo - Majewski

3

Jerzy Zaleski

4

Roman Hordyński

https://graedu.pl/content/6074.html

5

Tadeusz Tarnawski

https://graedu.pl/content/6067.html

6

Czesław Kleban

https://graedu.pl/content/6068.html

7

Gustaw Roth - Kowalski

8

Franciszek Leszczyński

9

Henryk Spus

https://graedu.pl/content/6071.html

10

Mikołaj Stecki

https://graedu.pl/content/6073.html

Komunalny

Katolicki

https://graedu.pl/content/6066.html
https://graedu.pl/content/6072.html

https://graedu.pl/content/6069.html
https://graedu.pl/content/6070.html

Turystyczny Przewodnik jest znacznie uproszoną wersją Turystycznego Przewodnika
Edukacyjnego. W tym przewodniku połoŜenie kolejnych grobów jest pokazane na mapie i
jest w nim moŜliwość wyświetlenia trasy dotarcia do kaŜdego grobu z aktualnego miejsca
połoŜenia. Ale nie ma w nim rejestracji zwiedzających, pytań testowych i rankingów.
Wstępnie naleŜy:
1. Zainstalować w smartfonie program do odczytywania QR kodów, np. dla systemu
Android QR Droid Private
2. Dodać do ekranu głównego smartfona ikonę programu Przewodnika.
Ekran główny smartfona moŜe mieć wtedy postać

W górnej części ekranu widoczna jest ikona programu do odczytywania QR kodów oraz
ikona Przewodnika.
265

DODATKI
Przewodnik moŜe być przykładowo wykorzystywany w sposób następujący.
Po dotarciu do cmentarza naleŜy:
1. Zezwolić na pomiar lokalizacji
2. Uruchomić program Przewodnika przez kliknięcie na jego ikonę
3. Kliknąć na dole ekranu "Wykaz miejsc"
4. Przewinąć wykaz do imienia i nazwiska pochowanego, którego grób chcemy
odwiedzić oraz w prawo do ostatniej kolumny "Nawigacja"
5. Kliknąć na

w ostatniej kolumnie

Widoki wyświetlanych ekranów przedstawiono poniŜej:

Symbol
znajdujący się w górnym i prawej części ekranu umoŜliwia wyświetlanie menu
Przewodnika, a dolne symbole: Wykazu miejsc i Mapy - opisano to w dalszej części
instrukcji.
Następnie naleŜy dotrzeć do wybranego grobu zgodnie z wyświetlaną trasą.
W dalszym postępowaniu moŜliwe są dwa warianty:
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Wariant 1
NaleŜy zeskanować smarfonem kod QR umieszczony na tabliczce umocowanej na grobie
z wykorzystaniem zainstalowanego programu

Światowy Związek śołnierzy AK 6068
Okręg Pomorski Koło Sopot

Na ekranie smartfona wyświetlany jest Ŝyciorys pochowanego. Składa się on z szeregu
części, których zawartość wyświetlana jest po kliknięciu w tytuł.
Widoki wyświetlanych ekranów przedstawiono poniŜej:

Po zapoznaniu się z Ŝyciorysem, po chwili zadumy, naleŜy kliknąć na znajdujący się na
dole opisu napis "Powrót do strony starowej", po czym wyświetlany jest strona startowa
Przewodnika. MoŜna wybrać kolejny grób do odwiedzenia i wygenerować trasę dojścia.
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Kliknięcie w napis "Edukacyjny Przewodnik Turystyczny"Armia Krajowa w Sopocie"
powoduje wyświetlenie obszernego opracowania.
Wariant 2
MoŜna skorzystać z Przewodnika. NaleŜy kliknąć w imię i nazwisko znajdujące się w
drugiej kolumnie wykazu - wyświetlany jest wtedy Ŝyciorys pochowanego jak w wariancie 1
i dalsze postępowanie jest analogiczne.
MoŜna takŜe wyświetlić mapę, poprzez kliknięcie na dole ekranu "Mapa miejsc"
pokazującą usytuowanie grobów na dwóch cmentarzach.
Pod mapą są znaczniki
umoŜliwiające wybranie jednego z cmentarzy - w poniŜej
zamieszczonej tabeli wyświetlane są tylko groby z wybranego cmentarza. Po kliknięciu na
znacznik grobu wyświetlane są: numer, imię i nazwisko oraz napis Przejdź do opisu

Kliknięcie w ten napis powoduje wyświetlenie Ŝyciorysu i dalsze postępowanie jest
analogiczne.
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Inne moŜliwości Przewodnika
Po kliknięciu w symbol
znajdujący się w górnym i prawej części ekranu wyświetlane
jest menu Przewodnika. Do tej pory opisano pozycję "Miejsca". MoŜliwości kolejnych
pozycji są następujące:
• Instrukcja - w postaci .PDF i .HTML
• Zestawienia (przewidywane jest rozszerzenie do postaci pokazującej liczbę wejść na
strony przy grobach z wykorzystaniem geolokalizacji)
• Wiedza o Armii Krajowej
Widoki wyświetlanych ekranów przedstawiono poniŜej:

Zakres informacji dot. Wiedzy o Armii Krajowej pokazują kolejne ekrany.

PowyŜszy opis dotyczył odwiedzania grobów na cmentarzach. MoŜliwe jest takŜe
"wirtualne" odwiedzanie grobów z domu czy innego oddalonego miejsca, korzystając z
komputera. W tym przypadku naleŜy postępować zgodnie z wariantem 2. W domu moŜna
takŜe zaplanować odwiedzanie grobów, poprzedzone szczegółowym zapoznaniem się z
Ŝyciorysami. Oprogramowanie będzie automatycznie dostosowywać się do wielkości
ekranu (responsywność).
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