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Cegieł Józef (1915-?), leśniczy, kom endant gminy Lipusz TOW „GP”.

Urodzony 2.01.1915 r. w miejscowości Dyżyk, pow. M ogilno, syn Andrzeja. Odbył służ-; 
bę wojskową, którą zakończył w stopniu kaprala rezerwy WP. Przed wojną był pracowni
kiem lasów państwowych. W iosną 1939 r. został leśniczym w  Trawicach koło Lipusza pow. 
Kościerzyna. Jako podoficer rezerwy o trzym ał przydział do kościerskiego batalionu Obrony 
Narodowej, do kom panii lipuskiej, której dowódcą był kpt. Steczyszyn. W  czerwcu 1939 r. ,< 
był k ilkakrotnie na kilkudniowych kursach organizowanych w  ram ach Przysposobienia 
Wojskowego Leśników oraz szkolenia zawodowego leśników. Na kursach tych uczono m.in. 
zasad konspiracji, strzelania, m inow ania itp. Odbywały się one w Toruniu i pod Toruniem. 
W  kursach tych uczestniczyli ponadto m.in.: Jan Stawski, Alojzy Stawski, Grot i inni pra
cownicy lasów. W  dniu 24.09.1939 r. Cegieł powołany został do batalionu ON „Kościerzyna 
i brał udział w walkach we w rześniu 1939 r. Po zakończeniu walk udało m u się uniknąć nie- 
woli. W rócił do Trawie i dalej pracował tam  jako pom ocnik leśniczego. W  1940 r. nawiązał 

,  kontakt z Alojzym Stawskim, działającym już wówczas w organizacji konspiracyjnej. Kon- 
taktował się też ze „Stefanem” (NN). W  1940 r. razem  ze Stawskim został członkiem TOW 
„G ryf Kaszubski”. U kryw ał osoby prześladowane przez Niemców. Zorganizował też trasę 
przerzutu do Generalnego G ubernatorstwa ukrywających się uciekinierów z obozów jenie 
ckich i robót przymusowych. W  drugiej połowie 1941 r. pom agał także jeńcom sow ieck im - 

Organizował pomoc wysyłając!"paczki do obozów koncentracyjnych, aresztowanym i osa_ 
CD  dzonym  w  więzieniach oraz krewnym  zamordowanych. W  ram ach „Gryfa” utrzymyw |  

kontakty z Józefem Gierszewskim i Janem Szalewskim. Od połowy 1941 r. najbliższe kon - 
takty  utrzym ywał z Leonem K leinschm idtem , byłym inspektorem  szkolnym w Kartuzac ■ |_ ________________________Ł____ ć-----S-!--^

X  Kiedy kom endant gm iny Lipusz Jan Olszewski został powołany do W ehrm achtu, Cegieł 
objął po nim  tę funkcję. O trzym ał w tedy awans na plutonowego podchorążego (stopień or- 

^  ganizacyjny). Aresztowany przez gestapo gdańskie 4.05.1943 r. w Trawicach już następnego 
^  dnia jako więzień policyjny n r 22724 osadzony został w obozie koncentracyjnym  Stutthof, 

gdzie więziony był do ewakuacji obozu. Po wojnie wrócił do pracy w leśnictwie. Jesienią 
1945 r. w czasie odsłonięcia Pom nika P artyzanta w Dziem ianach pow. Kościerzyna Cegieł 

-tiE przemawiając stwierdził m.in.: „Nie jestem  synem  Ziemi Kaszubskiej, lecz dane mi byo w i
to (jzieć lud tutejszy w  bohaterskiej walce z germ ańskim  najeźdźcą. Z największym podziwem 
. patrzyłem na nadludzkie zm agania Kaszubów, na ich upór i poświęcenie, na ofiarną pracę 

"  dla wspólnej Matki, naszej Polski. Zadziwiliście wszystkich niezłom ną wiarą. W iarą w Boga 
t P  i Polskę. Może niejeden z tych, którzy przed wojną 1939 r. tak  niesprawiedliwie zarzucali 

Kaszubom brak polskości, m iał m ożność zobaczyć Was w czasie okupacji. [...] Najlepszym 
świadectwem dla Was to tysiące m ogił po wsiach i dziesiątki tysięcy ludzi, którzy w czasie 
okupacji złożyli krew i życie na ofiarnym  o łta rzu  Ojczyzny”. ć ,  k / O

AMS, Kolekcja K. Ciechanowskiego, Teczka nr 53, Józef Cegieł; K. Ciechanowski, Materiały do 
historii..., s. 34-35.
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Cegieł Józef, ur. 2.1.1915r.w m.Dyżyk.pow.Mo
gilno , leśniczy w Trawicach. Aresztowany 4.5. 
1943r.jako nolizeihSftling uwięziony w StutthO' 
fie. -

Źródło: K.Ciechanowski, Obsada pers.T.O.W.Gryi 
Pom. "Pomerania” 1977/5.

6



7



'

8




