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1. Hildegarda Grabowska primo/f^to Ciesielska z domu Karaska 
ur. 17.czerwea 1912r. zamieszkała obecnie w Czerwińsku 
pta Smętowo woj. Gdańskie*

2. Mąż mój -  leśniczy,Józef Ciesielski otrzymał 31.V III .1939r. 
telefonicznie z nadleśnictwa rozkaz stawienia się w Lublinie 
do dalszej dyspozycji władz wojskowych z poleceniem zabrania 
rodziny.
Tak więc 1 września 1939r wyruszyliśmy na zbiórkę do pociągu 
ewakuacyjnego w Starogardzie -  Gdańskim.
Transport jechał przez Grudziągz, w Komatowie został pociąg 
nasz zbombardowany, a synek 7-mio letni ranny odłamkiem 
w przedramię. 2 Z Kornatowa piarszo przeszliśmy do Chełmna 
n/Ti i  następnym pociągiem / już bez bagażu / przez Toru#,Kutno 
do Łowicza. W łowiczu tory kolejowe były zniszczone i  dalszą 
drogę w kierunku Warszawy odbylińmy pieszo i  podwodami.
Do miasta już nie dotarliśmy, wojsko niemieckie nie przepuściło 
nas dalej i  musieliśmy wracać do domu.
Do Torunia wracaliśmy pieszo i  podwodami, a od Torunia transpor
tem kolejowym.

3. Nie dotyczy.
4. Po powrocie do domu# leśnictwa Długie, nadleśnictwo Osieczna 

dawniej pow. Starogard- Gd. gdzie mąż mój kontynuowaF~dalej 
pracę^awodówą^^gdyż~tyTkcTstanowiska nadleśniczych były 
obsadzone przez okupantów), i  pracę w konspiracji w Z.W.Z,
Z uwagi na doskonałe warunki /Leśniczówka w lesie / w naszym 
domu stale ukrywało się po kilka osób z konspiracji, poza tym 
był dogodnym miejsaem spotkań i  skrzynką kontaktową.
Z osób ukrywających sięy^tiój^chrhazwiska znałam mogę wyniejddbbo. 
niśi Jarocki, Bruni Jasiński, Józef Kiżewski, Osowski,Józef ^  
Gómowicz, Stefan Czarniecki, BarbarayMrotekj Kotowski,Jan Gujt.
W domu naszym były przechowywane druki in blanRo -  metryki 
urodzenia i  ausweisów. dla członków organizacji, dostarczane 
przez Walerie Felchnerowską.
W lesie w rewirze męża był bunkier w którym czasowo ukryyali 
się czasowo spadochroniarze poszukiwani przez niemców oraz 
partyzanci. Mąż dostarczał im żywność.
W nocy z 27 na 28 czerwca 1942r. po dokładnym obstawieniu 
leśniczówki przez gestapo i  policję / było ich około 40-50 osób/ 
samochodami i  na motorach / aresztowano nas.
Poza mężem i  mną aresztowano w naszym domu nie meldowanych:
Bruno Jasińskiego, Józef a Gómowicza, Stefana i  Wales tg /c zamieć 

'_ckich_i J ^ b aręy-itrotek.
Przewieziono uas dó więzienia w Starogardzie -  Gd. V domu 
zostały dzieci, nasz syn Józef i  bratanice męża Helena i  Uomana.
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Eć nocześnie aresztowano w ich miejscach sanie*zkenle Wojcieche 
i  ] ranciszka jaa^sztmraBB Karaskich ze Starogardu, szwagra Maksy

miliana Ku^er^aja^jj Iwiczna, oraz bratową męża Cecylię, Ciesielską 
i  cioteczną siostrę ZofięYKrukowską z Torunia, '
Już w więzieniu okazało s ię t lie w związku z tą samą sprawą areszto
wano wiele innych osób np.Bruno Kryna z leśnictwa Laski, Guza
z leśnictwa Lubichowo iJjj/aler ię/felchnerowską z Kasparusa, __
Po wielokrotnych przesłuchaniach i  przeżyć Isgrozy, w listopadzie 
I942r. zwolniono ranie z wiezieniat a resztę 1 grudnia 1942r, 
przewieziono do obozu koncentracyjnego Stutthof.
Ponieważ całe nasze mienie w leśniczówce zostało zarekwirowane przez 
okupanta, zatrzymałam się u swojej siostry w Iwicznie ,a potem 
u matki w Starogardzie- Gd, i  rozpoczęłam pracę w fabryce leków.

Mąż mój Józef Ciesielski zmarł w obozie koncentracyjnym 
Stutthof -27 grudnia 1942r,
Z re lac ji syna i  bratanic wiem, że po naszym'aresztowaniu gdy 
w leśniczówce przebywały dzieci i  trzech funkcjonariuszy gestapo 
/ do sierpnia 1942r./ wrócił po dłuższej nieobecności Jarocki / był 
poszukiwany przez gestapo / Byn zdołał go ostrzec i  Jarocki uciekł 
na rowerze z podwórka leśniczówki. Gestapowcy szukali go , ale 
nie znaleźli.
Po zakończonej akcji aresztowań, nieaey przewieźli syna mego do 
siostry do Iwiczna, gdzie przebywał do końca okupacji.

Zraz po wojnie przeprowadzi :sm się do Gdyni, gdzie podję am pracę 
zarobkową w urzędzie pocztowym,
W I948rf wyszłam ponownie zamąż i  ŝ uwagi nĉ zły stan zdrowia 
zrezygnowałam z pracy.
Po śmierci drugiego męża zamieszkałam u syna, gdzie przebywem do 
chwili obecnej.
Od stycznia 1971r, jestem członkiem ZBoWiD.
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Ciesielski Józef /1904-1942/, żołnierz ZWZ-AK w obw. aK Starogard.

Ur. 9.VII.1904 r. w Orłowie, pow.Wąbrzeźno, s*Wacława, rolnika 

i Heleny z d.Bojarskiej. Był absolwentem Państw.Szk. dla Leśniczych 

w Liarggcinie. Od 1928 r.'związany ze służbą w lasach państwowych, od 

1932 r. jcko leśniczy w leśnictwie Dłubie, jn.Osieczno. Będąc dzia

łaczem PW Leśników, otrzymał dn. 31 .VIII. 1 939 r. polecenie ewakuacji 

wraz z rodziną do Lublina

Po zakończeniu kampanii wrześniowej, powróci? do Długiego. Tam 

nawiązał z nim kontakt brat 'Wacław Ciesielski ps."Roman", sekretarz 

Żarz.Woj. SN, członek kierownictwa "Grunwaldu*1 i sztabu KO ZWZ Pom. 

Leśniczówka stała się skrzynką kontaktową dla działaczy pom. podzie

mia, a także miejscem ukrywania się "spalonych", w urządzonym v: pob

liżu bunkrze leśnym. W nocy z 27 na 28.VK.1942 r. nastąpiło areszto

wanie w leśniczówce, J.Ciesielskiego i jego żony Hildegardy oraz Ste 

fana i Walesty Czarnieckich, Józefa Górnowicza, Brunona Jasińskiego 

i Barbary Mrotek. Gestapo znalazło kompromitujące dokumenty. 

Aresztentów.przewieziono do więzienia w Starogardzie, a potem do obo 

zu konc. Etutthof. W obozie J.Ciesielski ciężko pracował w "Waldkom- 

mando" i zmarł 27«XXI.1942 r.

Dnia 14.VI.1992r. w leśniczówce Dłu0ie odsłonięto tablicę pamiąt

kową. Brat Wacław, aresztowany 18. .1940, więziony w Stutthofie,. 

został tam zamordowany 2.II.1941 r.

Rei.syna J.Ciesielskiego w zbiorach aut.; K.Ciechanowski, Ruch oporu

J.Milewski
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N i I :

J .  an die KcmmuuJantur

2 .  m  dtu  ScIiutihattJatferfułu-er
3. *11 ilm  Arbtitseinsaf/ruhrer 
•J. an die Hjiftl.-VcrMcltung
5. iui Uen Zahr.arn

•04>:tw»»ai(!«.«ł X\ Domu

23. Zaświadczenie lekarskie poświadczające zgon więźnia Józefa Ciesielskiego, 
żołnierza ZWZ-AK, Stutthof 27 grudnia 1942 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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" C iesielski Józef (1904-1942), żołnierz Obw ZWZ-AK Starogard Gdański.
Ur. 9 V I I 1904 r. w Orłowie pow. Wąbrzeźno, w rodzinie rolnika Wacława i Heleny z d. 

Bojarskiej. Był absolwentem Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Margocinie. Od 
1928 r. związany ze służbą w lasach państwowych, od 1932 r. jako leśniczy w leśnictwie 
Długie, gm. Osieczno. Będąc działaczem PW leśników, 31 V I I I1939 r. otrzymał polecenie 
ewakuacji wraz z rodziną do Lublina.

Po zakończeniu kampanii wrześniowej powrócił do pracy w leśnictwie Długie. Tam 
nawiązał z nim kontakt brat Wacław Ciesielski ps."Roman” , sekretarz Zarządu 
Wojewódzkiego SN, członek kierownictwa “Grunwaldu” i sztabu KO ZWZ Pomorze. 
Leśniczówka stała się skrzynką kontaktową dla działaczy pomorskiego podziemia, a także 
miejscem ukrywania się “spalonych” w urządzonym w pobliżu bunkrze leśnym. W nocy z 
27 na 28 VI 1942 r. nastąpiło aresztowanie w leśniczówce Ciesielskiego i jego żony 
Hildegardy oraz Stefana i Walesty Czarnieckich, Józefa Górnowicza, Brunona Jasińskiego
1 Barbary Mrotek. Gestapo znalazło tam kompromitujące dokumenty. Aresztantów 
przewieziono do więzienia w Starogardzie a po ciężkim śledztwie 1 XII 1942 r. do obozu 
koncentracyjnego Stutthof. W obozie Ciesielski ciężko pracował w “Waldkommando” i 
zmarł 27 XII 1942 r.

Dnia 14 VI 1992 r. w leśniczówce Długie odsłonięto tablicę pamiątkową.
Brat Wacław, aresztowany 18X11940 r., więziony w Stutthofie, został tam zamordowany

2 II 1941 r.

Zbiory własne autora: rei. syna J. Ciesielskiego.
Ciechanowski, Ruch oporu...
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