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R E L A C J A

det«dzlałalmtćel akupatyjaej ZYGMUNTA GROCHOCKIEGO _  _

Pt chodzeni* aptłeczae «
mmmmtmmtmmmmtmmmmrnmmtmmmmammmimtmmMmmmmmmmmmmtmMmmtmmmm

Zygaeat Grtthttkl urodził tlę dnia 9 listopada 1922 r w Barłeżale 

pew.Starogard w wielodzietnej rcdtiaie nauczyclelakiej Bernarda 1 

Agaleaskl z Bąkewakitk»

Pltrwazą peleką uk*ł; w której utzył tjtltt Zygwaata była azkeła 

9 Łęzkleh Pareelaeh w pewleele ebojaitkla (1919 _1922r«)

V październiku 1922r*zeztał przaultaltay da Barłażua* gdzie ptłnlł 

ftmkejęklerewalka eekeły de 1954r»( z przerwą tkupatyjną*)

Zygaunfc wyektwywał tię w d a m  radzinnyn w ataeeferse ukttkaala 

Ojtzyzny 1 zzatunku dla praty* apełeezaejl 

Przykład mi Mu był ejelee,który pełnił funkeję sekretarza v 

newepewatałyn fe I wtjnlt ówiattwej Ttwarzyatwla Namosyelell 

Ptlaków w Czaraku*był ezłeakiea władz ekręgewyek tej ergaalaaegl*

W Grudziądza naieśał de Pewlatewej Keaitjl Daatyplinamtj w 

Oktjnieaek* V Barłeftnle przez 12 lat był Sekretarzea Kółka 

Relaiezege«Bfł zapaltnyn krealkarzea « edtwerzył krtnikę 

azkeły za lata 181t - 1922r* a aaatęjait prtwadzlł ją ma bleftątt* 

Kreaika ta była yrztektwywana a czaalt okupacji w róiayek altJata 

zeach 1 zestała uratowana*

LA1A SZKOLNE#

W 1934r.Zyg»unt ukeńozył 5-klaeewą azkełę powszechną w Barłeżnioó 

Warunkioa dtatamia się de glmazjua byłe ukećezeale ezkeły 

7-klaaowej.Kontynuował zatya naukę w Takiej ezkele w Skórezu*

Be zzkeły dojeżdżał rewerea a w ezaale niepogody deekedzlł 

piesze ( 7 ka ).

W ezerweu 193$r.Zygaunt zdał egzanin watę pa y 1 zastał przyjęty 

de Batfetwewege Glaaazjua w Staregardzle £

CZŁONKA MŁODZIEŻOWEJ ORGANIZACJI

PT ■ JASZCZURKA w
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Był ucznien średniezdelnya^Wyróżniał się ogromną pilnością i 

sunienneśeią.W stosunku de nauczycieli był prestelinijay nie 

nalał się " podlizywać **Był koleżeński i ebewiązkewy, wrażliwy 

aa krzywdy ludzki e,ogólnie lublaay przez kolegów i otoczenie*

Ba ulubicnych 3 eg* przedaietów należały język polski* histeria *, 

geografia i wychowanie fizyczne, które poza azkełą uzupełmiał 

turystyką pieszą 1 kolarską*

Był harcerzem i dobryn biegaczen,żywo interesował się sportem*

Jeg* aobby,te zbieranie znaczków peeztewyeh«Należał de filatelia* 

tyeznege Kółka ginnazjalnege*Znaezków nie kupował, a zblery 

swe Je powiększał dragą wymiany* Szczególnie "łakeny " był aa 

zaaezki zagraniczne! Utrzymywał kentakt korespondencyjny z 

równiećnikaai taklck krajów jak : Francja, Irlandia*Jugosławia 

tfł*chy*Skeapletewany album paaiątkewy zawierał ekełe 1500 war* 

teściowych znaesków - zginął w czasie działać frontowych w lutym 

1945r#

Posiadał zdelmeśei recytatorskie a aawet zacięcie eraterskie* 

Pisywał referaty,których uczył się głośna na parnię6 wygłaszać*

Za mstte jednego z nloh,wygłoszonego na posiedzeniu szkolnego 

kółka pelcnistyeznege przed wybuchem wojny w 1939r*posłużyły 

słowa realizatora planu budowy portu w Gdyni inż chemii i fizyka 

Eugeniusza Kwiatkowskiego M Nieprzyjaciel wio,kiedy i gdzie rozpęta 

wojnę*lecz nic wie gdzie 1 jak ją zakeńezy %

Keledzy ezkelni darzyli g* przydomkiem " Cycerema %

Ka zakończenie roku szkslnege 1938)39 razem z narcerzani szkeły 

w której uczył jege ejciee ( Barłeżne ) zorganizował wieczór 

świętojański*Przy ognisku rospaleaym wokół stawku wiejsklege 

harcerz Zygmunt wygłosił de obecnych krótkie , lecz jakże 

perywające antyhitlerowskie przemówienie9które zakończyła 

słowami: "Nie rzueim ziemi skąd nasz ród • Nie damy edeprzeó się 

ed brzegów Bałtyku tf
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Na tej lnprezie ebeena była ałedzież niemiecka z pobliskiego 

Boirówca ( Koloniści ) , która Już w pierwszych dniach okupacji go 

poszukiwała* Zygnunt był zmuszony ukrywać się u rodziny Feliks 

Gardzielewski Pieniążkewe pew Swiecie*

DZIAŁAINOSC 0IUPACYJNA§

Wybueh wojny w 1939r. Jak również szybkie opanowanie Penerza przez 

wojska hitlerowskie stały się ogromnym prEożyeiem dla 17_letniego 

Zygmunta* “i 3 października 1939r«sestaje aresztewany jego ejeiee 1 esa» 

dzeny w ebezie w Skórczu* a następnie w więzieniu w Starogardzie, z 

którege wprost eudea udałe mu się wróeić depiere pe kilkunastu 

tygodniach*

V ty* szasie niemiecki sełtys wyznaezył Zygmunta de usuwania gruzów 

pe zBurzonych Beżymękach* 1 krzyżaea przydreżmycn* 

za wzglęeu na truAaą sytuację Materialną rodziny , podjął pracę w 

charakterze robotnika rolnego u * o laków Bernarda Lelbnera i Izydora 

Dunajsklege, a następnie u M powiernika Rzeszy fiiemieckiej "

Wraase z Bobrówca na zajętym przez niego gospodarstwie Izydora 

Dunajskiege.Ea swą pracę otrzymywał nie całe dwie Barki dziennie, 

będąc na własny* utrzymaniu!

Ze strony niemieckich pracodawców doznawał różnych upokorzeń 1 

szykan.Bite go,kiedy aa»posd»ow*oni nie pozdrawiał hitlereweów* 

Jesionią 1940r.w ncaenoie rozpoczęcia kampanii cukrowniczej * 

pedjąłpraeę sezonową w cukrowni Pelplin* Była te praca jak dla

nłedecianego chłopca bardzo ciężka,ale środowisko było w większości 

polskie i nikt go tu nie szykanował*

Uczył się przez cały czas intensywnie języka niemieckiego*

Pe zakończeniu kampanii cukrowniczej wiosną 1941 r.otrzymał pracę 

w fiftaie budowy mostów w Starogardzie,początkowo jako goniec* *a- 

a następnie w charakterze pomocy biurowej*

Praca zawodowa nie przynosiła mu zadowolenia^

•  3 •
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Cały czas myślał o działalności patriotycznej*Utrzymywał ścisły 

kontakt z swymi gimnazjalnymi kolegami szczególnie :Pawłem Wyczyński* 

Zygmunt es Bączkowski* Kazimierzem Mąkosą tAlbi cen Osowskim, Józefem 

Bąkowskimf

W lipcu 1941r«Z,ygmuBt wstąpił 4* powstałej w Maju 1941r* w Zelgeszczy 

pow*Starogard* w zagrodzie średniorolnego cnłopa Łucjana Wyczyńskiego 

młodzieżowej organizacji kenspiracyjmejloeiewia • nazwie "Jaszczurka11 

Jaszczurka nawiązywała swymi tradycjami antykrzyżaekiego pomorskiego 

Towarzystwa Jaszczurczego z 1397rf

fie miała nie wspólnego z organizacją o podobnej nazwie powstałej 

w centralnej Polsce w końcu 1939r*

Przysięgę organizacyjną złożył w Zelgoszczy na ręce Pawła Wyczyńskieg 

współtwórcy n Jaszczurki t*a jego serdecznego przyjaciela gimnazjalne 

go#Odtąd Zygmunt wolny czas tez reszty poświata organizacji*która 

nakłada na niego szereg nowych zadań*

Wertuje do jej szeregów nowych członkowi Jest współorganizatorem 

tajnego harcerstwa w powiecie starogardzkim*

Działalność tą prowadzi do 16 llpea 1942r% tj do chwili przymusowego 

wcielenia go wraz z wieloma rówieśnikami do znienawidzonego 

Wermachtu*

Od tej c jawi li wszędzie tam* gdzie edbymał służbę wojskowąjjga- 

realizował organizacyjne polecenie dane mu na od jezdnym.— --

tworzenie sianych grup konspiracyjnych wśród przymusowo wcielonych

«o nitlerowskiego wojska P»laków,

Czas rekrucki spędził w Kalborgu^Czuł się bardzo nieszczęśliwy w 

mundurze znienawidzonego wrogaf

Ju& w Malborgu wertuje nowych członków spośmód żołnierzy niemieckich 

narodowości polskiejiPraca ta była wielce nieoezpieczna#gdyż walka 

odbywała się w samej gardzieli wroga zgodnie z Norwidowskim hasłem 

•' Jaszczurki " “idziemy tam,gdzie świeci ostatnia szuDienica " 7



Cni»i 8 września. 1942r.nastąpił wyjazd jego jednostki wojskowej do 

Holandii«Tu Zygmunt dzieli czas między zajęcia służoewe 1 konspira** 

eyjne.W tym czasie pisał często do rodzimy w Barłożnie .listy te 

nacechowane były tęsknotą za wsią rodzinną,pełne troski o najbliższyc 

ale z przepełnioną wiarą w lepszą przyszłość*

*' Opłatek, który ml przysłałaś Jadwigo,Ty Droga sfttamo naszej 

rodziny £•—  pisze po polsku w swym długim wigilijne^ życzeniowym 

liście z Holandii 15 grudnia 1942r* krąży wśród drogich mi kolegów

którzy czują tak , jak ja Mf

Po świętach Bożego Narodzenia 1942r*Niemcy rozwiązali jednostkę 

w której służył Zygmunt* Część żołnierzy odesłano na front wschodni 

a innych wraz z Zygmuntem do Francji w okolice ilasta Nantes*

Tu stacjonował pułk grenadierów nr 106 należący do 38 dywizjonu 

piechoty niemieckiej w którym służył Zygmunt*

Tu Zygmunt trafia ma grupę kolegów z Pomerz*, przymus owo wpisanych 

tak j«k on na tzw 111 listę uMredowosci niemieckiej!!

utworzono grupę konspiracyjną - patriotyczną#

Należeli de niej t Wojciech Drewa z powiatu tucholskiego 

Franciszek Dutkiewicz z Gdyni*

Zygmunt Oreoneekl z pow*Starogard

Józef Grzędzlckl s pow •kartuski ego

Roman Jabłonka ze Starogardu

Stanisław Jankowski z pow ♦kartuski ego

Aleksander Majewski z fldjmrf ■» Galowa

Józef Plichta z pow kartuskiego

Bolesław Raszkowski

Alojzy Schutzmann

Marian Śniadecki

Keller

Mejer.
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Zygnont zaprzyjaźnił się z Józefe* Grzędzicki*, syne* nauczyciela

z Cnniełna pew• kartuski#Odtąd Zygnunt i Józef stają się duchew£yal

przywódca*! organizacji*.

Opracowane konkretny plan działania, który tył wiele warstwowy i
/
Przewidywał en przykładowe!

1 •ucieczkę całej grupy konspiracyjnej de Anglii przy peneey an

gielski ek łedzi podwodnych.

2*W przypadku zaś lądowania wojsk brytyjskich współdziałanie ■ 

nini poprzez u doz władni enie żołnierzy nienieckleh*

przypadku skierowania 108 pułku grenadierów na frent wscnednl • 

kenspiraterzy postawili sehie inny cel m o bezwładni enie taa 

żołnierzy kitlerewskicn i przejście na stronę radziedzką*

W raaacn tego planu każdy etrzynał odpowiednie zadanie!

Grupa realizuje zadanie erganisaeji detycząee nawiązania współ* 

pracy z rucke* oporu w krajach okupowanych,nawiązano kontakt z 

z; patriota*! francuskimi.Spiskowcy czynią przygotowania de 

udzielenia wspólnie z francuski* ruchen oporu zbrojnej peneey 

aliante* w  chwili ick lądowania na sieni francuskiej*

Grupa rozrasta się liczebnie,unacnia organizacyjnie i coraz 

ściślej współdziała z francuską konspiracją* przekazując Jej 

wartościowe infemacje i oddając cenne usługi*

De erganisaeji werbowane eeraz te nowych członków wśród których 

snalazł się yoiksdeutsch Rauch z Łodzit kiedyś Polak o nazwisku 

Rawski,który okazał się zdrajcą*

Wszczęto śledztwo,aresztowano Zygnunta 1 osadzono go w więzieniu 

wojskowy* 12.lutego 1942r®

Pozostali podejrzani przebywali w wojskowy* areszcie Sledczyn 

(Wehrmachtschaftanstalt)

«* 6 •
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U Zygmunta znalezione kompromitujące w •ozach Niemców listy,fotegra#* 

fie i inne rzeczy»Z Polakami w czasie śledztwa ebcuodzone się bru** 

talnie, bito len i zmuszane oo zezn«ń*

21 więzienia Zygmunt wysłał de reazicow 2 listy z 25*lutego i 7 marca 

1943r*fw którycn przygotowuje rędzinę na te,że zostanie skazany 

na śmierć•

Rozpraw* sądu wojennego urwała 7 dni* JU dt*wie ©skarżenyca zasiadło 

27 Polaków,w tym Zj^aunt i Jozef Gx»ędzlckl«Oskarżał ica 1 sądził 

generał nieaieekii

W ewjAi ♦ oatnia ołowie w ostatnia dnia rozprawy, Zygaunt wytknął 

Hieacem ich bezprawie krzywdę wyrządzoną Polakomvbezprawne wcielenie 

la* do wojska brutalne obchodzenie się z innymi naredaai*

Swe wystąpienie zakończył stwierdzeniem, że jest Polakiea i bezprawnie 

znalazł się przed sądem wojennym, co wywarło na Niemcach ogromne 

wrażenie.Nie zdradził nikogo z w a pół towarzyszy, całą winę przyjmując 

na siebie*

Zapadł wyrekfna mocy którego skazano na karę śmierci t 

Zygmunta Grochockieg®

Józefa Grzędzickieg©

Aleksandra Majewskiego 

Józefa Majera oraz

Alojzego Szutzmanna,podczas gdy pozostał:ychna 15 i 2 lata więzienia* 

Francuscy patrioci usiłowali edDić skazańców z więzienia,lecz niestety 

bezskutecznie.Na Kilka godzin przed wykonaniem wyroku Zygmunt pod 

datą 20 marca 1943ri napisał dwa listy pożegnalne: de rodziców 

i de swego przyjaciela Józefa Bąkowskiego«

W liście do rodziców pi8ze9<ża ginie,by inni mogli żyć...

“Miłość wśród ludzi siać - proszę Was wszystkich o to -

ozy nie jest pięknie z czystej miłości ku swym kolegom swe " Ja ■

zapomnieć i mówić "Dulce et decorum est pro patria more" (wyjątek z listu)

10
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V ty* sauny* liście pisze e represjach jakie napewno Nie*cy zastosują 

w stosunku do członków; rodziny*

Nic pomylił się gdyż 14 *aja 1943r*zostały aresztowane 2 słodsze 

siostry Anna i Zofia przeszły przez więzienia w Starogardzie Gd* 

i Gestapo Gdańsk a następnie zostały osadzone w obozie koncentracyjny* 

StutthelT, siostra Jadwiga została aresztowana 14 czerwca 1943r. i 

przeszła kolejno przez więzieni* w Starogardzie,Gestapo w Gdańsku 

1 17.10.1943r. została osadzona w obozie Petuliee - Lebrechsdorf* 

Siostry Grocnockie przebywały w obozach do końca wojny*

Jadwiga i Anna były członkami N Jaszczurki "*

->nla 20 narca 1943r. o godz.4-tej rano,wyprowadzone Zygauntai i 

Józefa Grzędzickiogo z więzienia w asyście żandarmów pelewych,lekarza 

i kapelana wojskowego*Kaszerowali obok sosnowych truaień przeznaczonych 

dla nieh na strzelnicę Sw.Józefa w Nantes*

Tam ustawiono każdego przy oddzielny* 8łupie,Ręce związano aa plecach 

i przymocowano de słupa*Oczy skazańco* zasłonięte,a w okolicę serca 

przypięte czerwone szmatki*

Ce skazanych przystąpił Kapelan,by udzielić i* ostatniej pociechy* 

Pluton egzekucyjny składał się z 24 żołnierzy w połowie Niemców i 

w połowie z Polaków należących do III grupy listy narodowościowej 

niemiecki ej *Po5sa ty* prz prowadzono grupę żołnierzy Polaków, która 

siała przyglądać się de egzekucji*Padła konenda dla oddania salwy 

eg ze kucyjnej .Obydwaj skazańcy jednacsećnles krzyknęli i 

NIECH ŻYJE POLSKA "i|V

Zygmunt otrzymał strzał w płuca* Nie był te strzał śmiertelny.

Podszedł de straceńców prokurator oddając; de jednego i drugiego 

po strzale w kark, oz ego przecież zabraniało prawo międzynarodowej 

Be tya lekarz przystąpił do ofiar,by stwierdzić zgon •

Świadek egzekucji zeznał,że lufy karabinów — żołnierzy z III grupy 

listy narodowościowej niemiecki ej, wczasie salwy nic były skierowane 

w skazańców#a ponad ich głowy*
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Dnia 22*earca 1943r*ebydwaj zestali pochowani na cmentarzu 

Pont du Cen® w Nantes* w oddziale niemieckim dla przestępców. 

Wiadomość e śmierci Zygmunta detarła do rodziny w Barłeżnie 

( list. pożegnalny ) dnia 28 marea 1943r*

Pogrążyła ona całą rodzinę w ciężkiej gołębio*

Fermy upamiętnienia bohaterstwa Zygmunta.

Po wojnie grobami Zygmunta i Józefa Grzędziekiege zainteresował 

się nauczyciel Yieuz z Nantes..

Na Interwencję ambasady polskiej w Paryżu 29.kwietnia 1947r, 

ekshumowano bohaterów.
nr

Trumny sosnowe wymieniono na dębowe o gubeści desek 21m.m.

K  olał ściągnięte niemieckie mundury 1 nakryte Je całunami* 

Trumny nakryto sztandarami francuskimi i przystrojono kwiatami • 

przewieziono do kwatery mogił wojsk sprzymierzonych: 

francuskich i lotników angielskich; 1 złożone je tam dla 

pojedynczych grobów*

&reby otrzymały numery 5 ( JózefGrzędzicki i 6 (  Zygmunt 

Grechoekl ) i znajdują się w rzędzie 15 oddziału*

Na grobach umieszczono betonowe krzyże na których widnieją^ 

napisy w języku francuskim ( u góry ) 1 polskim ( u dołu )♦

Na grobie Zygmunta umieszczony został napis :

GROCHOCKI ZYGMUNT 

Patriet Polonais 

me He 9 XI 1922 

fttsille te 20 III 1943 

Sp.

GHOCHGCKI ZYGMUNT s

Patriota polski ur 9 XI 1922 

reztrzelany 20 III 1943

- 9 -
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Stracony przez Niemców 20*III.1943r«

Grób Zygmunta odwiedził w 1977r* Jego szkolny przyjaciel współ

założyciel " Jaszczurki M pref*dr Paweł Wyceyńaki z Ottawy;

On też przekazał rodzinie pamiątkowy albua z grobu Zyguunta.

W 1947r. w centrum wai Barłeżne naprzeciw szkoły wzniesiono pomnik 

ku czci ofiar wojny 1939 * 1945*

Wśród wyszczególnionych na tablicy 22 nazwisk figuruje i 

Zygmunt Grochocki.

Urnę z ziemią z grobu Zygmunta przesłaną przez nera miasta Nantes# 

złożono uroczyście w  krypci* pod pomnikiem pomordowanych harcerzy 

kufea starogardzkiego w latach 1939 - 19491 

Wczasie jego odsłonięcia w dniu 24 września 1967**
. i|

Akcją sprowadzenia ziemi zorganizował szczep Orły Półnooy przy
(V

szkole podstawowej Nr 4 w Starogardzie*

Z okazji 25-lecia Zwycięstwa nad faszyzmem 10 maja 19?0r«. na 

wniesie kufea starogardzkiego,w wyniku Alertu * ssukamy bohaterów 

własnej ziemi " nadano imię Zygmunta ^roeheekiegemmem* 

szczepowi Z H P  przy szkole podstawowej w Lubichowie pow.Starogard 

Aktu wręczenia sztandaru z nazwiskiem patrona w imieniu fundatorów 

dokonał Ojeiee Zygmunta » Bernard Greehoeki - emerytowany kierownik

szkoły w Nowej Wsi Rzecznej lełe Starogardu ( 1954 - 1961 )$
i - ■ ■

J*rat bokatera w imieniu rodzimy przekazał Jedyną pamiątkę po 

Zygmuncie jego Krzyż harcerski,przypinając go do sztandaru*

W kwietniu 1981r. szczep Polon przy Liceum Ogólnokształcącym 

dokonał uroczystego odsłonięcia na placyku przed Pomnikiem Harcerzy 

Starogardzkich - płyty pamiątkowej z napisem :

"Założycielem i ezłenkśn konspiracyjnej organizacji harcerskiej 

N Jaszczurka M powstałej w czerwcu 1941r* N
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W dniu 4 października 1981r*edbyła 8ię w Zelgeszczy ególne- 

g*inna urecsystećó edsłenięcle i peświęeenia głazu paniątkewege 

" jaszezurkewców 1 «

W ozasle tej ureezyst©ści,edbyły się *łpdzieżewe biegi na przełaj 

i**Zyg*unta Grachockiege*

Puhar zwycięskiej drużynie wręczyła najstarsza siostra Zygnunta » 

Jadwiga.Odtąd biegi ta powtarzane są ea raku*

Działalność tega " kociewiaka M harcerza a prawdziwy* polski* żyoiarys,' 

znalazła swaje adbicie w wielu artykułach i wspeminlach prasawych 

jak również publikacjach książkowych pisanych prażą i wiersze**

Relację apracawana w aparciu a następujące wfżniejsze nateriały 

źródławet

«► Liatp Zygnunta Greeheckiego pisane da rędziny z dnia 15«12*1942r. 

25*2*1943r*« 7*3*1943 - dwa listy peżegnalne z dnia 20*3*1943r»

Listy ta są w pesiadaniu Augustyna Gr* chocki ega Staragard Gd. 

ul*0urie Składawskiej 28*

» Wspennienia i paniętniki Bernarda Grachaekiaga ( nie publikawane ) 

IJteszaar wajny światowej w lataah 1939 - 1945 na przykładzie wsi 

keeiewskiej "*Wspe*ienia te zestały napisane w 1971r* i są w pasia* 

daniu Związku Nauezyaielstwa Palski ega Zarząd Oddziału w Stara* 

gardzie Gd*

2**. ■ Zginął by inni *agll żyć - Zygnunt Grechecki • • wspa*lenia 

z lat 1922r.. - 1970r»znajdują się w pesiadaniu Augustyna Grachaekiaga 

Staragard Gd*

•Józef Milewski - R Dzieje wsi pewiatu staregardzkiege "

Gdańsk 1968r*

Józef ^newski •* * Harcerze Staregardzsy " 1939*1945 - 

Staragard Gdański 1967r*

14



Paweł Wrzos — Wyczyński - M W słonecznej Ciemni •» Ottawa 1981r. 

Relacje Bernarda ,Jadwigi, Augustyna Grecheckich,Stefana Muraws

ki ego, Renana Jabłonki i innych*

- Oficjalne źródła niemieckie - pisnę dowódcy jednestki wejskewej 

nr 35620 B de sełtysa w Barłoźnle z ?»4- 7«4«1943r*( w pelskin 

tłunacscniu ).

• pisnę władz wejskewych de Anskenlsara w Skórczu z października 

1943r* ( w pelskin tłunaczeniu ).Dokumenty te są w posiadaniu 

Augustyna Grecheckicge - Staregard Gd.

** protokół z przebiegu ekshumacji pisany w języku francuskim w pe- 

siadaniu Augustyna Grecheckicge - Staregard Gd*

-tłunaczeny edpis listu burmistrza niasta Nantes de harcerzy 

" Orły Półnecy “ Staregard Gd.

Oryginał i tłumaczenie w języku pelskin znajduje się w Izbie 

panięcl przy Gimnazjum Ogólnekształcącyn w Staregardzle Gd. 

-Ważniejsze publikacje książkowe Szpęgawsk — z martyrelegii 

mieszkańców Keciewia ZBoWiD Zarząd Okręgu w Gdańsku Wydawnictwe 

Merskie 1959r.

** Gryf Walczący - Melchior Wańkowicz Wydawnictwe Czytelnik 19$3r*

- Ruch Oporu na Penerzu Gdańskim 1939 - 1945r*lonrad Ciechanowski 

Wojskowy Instytut Historii Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej

• Polacy w ruohu oporu narodów Europy 1939 - 1945r..-Witold 

Biegański, Mieczysław Juchniewicz ,Stanisław Okęcki - 

Warszawa 1977r. Państwowe Wydawnictwa Naukowe*
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a rtH U  a if  9 listopada * B tr ł6 in il p o i e t u  sberOfcerda&iag# 

JaK© pU?«oły  ayeki poto&ak * w lalodaittiiij roćsinia aau -n ^ ia -  

issii«4 nera ar d» i  A|,ni«a.tłki s Bąkoa; k i*h* i-auki aiaaaatsrne pobie-

- el w deĵ S&aia i w akór-^au* ■ latach 1 -p $ r.u^wa^-aał do

^iaea^Ju® . 4*tarowardsi«*/-o akr o* ta^ia okupanta hit- 

lero skia^o uyl a»>. aoay do pra*:y w ^harottarsa robotnika reJUuai*©

* li-brów-u,® jeaieiiiłj 1 >40 r*aosta4 roboUiikiea w -ukro^ai w Pal- 

piiaie* iip*u 1^41 r* wstąpił do Konspiracyjnej ortaaiae^Ji ało- 

d^iaćy starogardzkiej r. tokarskie j pa*J#aa^.nurke, składają** praysif 

a* r'j*a Fa«uta *3r*sya8kiefe(© u Stl^oss^jf* « aar*u 1*42 r*oku

pant aausil j to rodaia# d© px:»yjv^ia aiaait^kiaj volk; listy» 

&tbra oo«aao^»j.s rb«aitś dziali # *ieku do 21 r^ku iy^ia^ija spo

sobią 16 lip'’*® 1*4* r*3yi*uat saalasł ai* prayauso*© *«hr®«'»h- 

'•ia «? a 1 borku* la pr«*y p® trio i.y-*̂ ae j aia pr*#r<»®i i w aai«n®^i- 

c •io... ... rndui •-.« hit^Mrc a iii© •• .r4y~l ner dr.< *kiac.o heska J®sa- 

« ^arki:f,id3iaffl3f taałwas ia s^ia-i ostataia asubieal-a". arbowal do 

aisj <*słoakćw ahra®*htu aarc^««'"»'• i p©*s*ie j* «a wrześniu 1 >42 r* 

an®l»5i si# w Holandii*® n* prssłoaie 1 ^ / 4 *  r*«vt A’»  n^jitniad®^* 

ko iai® s te i\aat*8*

» 1 ©8 pułku grenadierów 58 piechota? nieaU^kiaj*

kt^rya sic ?,aal**ł,istniała ^rupe a *y j;.«, Uożotfi .e a kok-

nieay aarodews*! polskiej,która ae.*iąsek* i utray.-ay*®*® Koatakty 

a fraa-askia ru*han oporu*® ae»et w^hodaii® * je^o skład*ju^aalkiea 

de m a j  był Francis’.ak a m f / v i l  1 !• iiMtt/»]0||il||il|^#> taj 

*.rupy koaspire*;y Jne J*ft*l<ćżako do n^ej oko&© 3© oxske*,w tya 14 do- 

t U ^ideat.Tfi.-A. ®i..y«h flô ia*i».-̂  * i ..asaubó-,^ ty a  ’y„;*uBt Gre-»ho- 

«"i r; tz ŁU*ia*j*.wo KOle*a * isaun-a jakî y Jósef Cra wdsi«ki a ^.i^ina
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AU
powiatu kartuskiego, 'ygaunt otraymai ssawnie informowani® Fren- 

^suaó* o dyaioka*ji *ojsk niestie^&iefc, jak i or^anli o»®nie ciio 

ni 'h ^onit^auni^ji itp, lem-ni*!*© trupy *t■*!■-• „»ic u^ie^aktf do 

Anglii paraj pornos brytyjskiofc *ed*. i poc!-«odn,*h,e * wysdku lądo* 

*enie »vojsk 8pr.5yaiers cny^h ** "ian^ji-n©witanie a ni.ai wspóipra 

oy*l JU dy pukk ©tx-ayaeł roaKaz wyjazdu na front AS^łiconi-konspi- 

retorty mieli ofceawiadnić ^o^niersy nie sile ~ i* h 1 praejs*'* na staro 

n* redaie^k^Als wśród konspiratorów anaiaał siv adrej*eivolka- 

deuts^n fiau^h a i,odzi,onk,i& Poiafc o nwawis^u lisweki,

iton«u stykania 1 ^ 5  r,roapo*a^ły siy er$ssto**aie« 

lilie 12 lutego aosta* eresatowany a*in,*yjjaunt ro^ho^ki, pierw

szej potopie iaar**® roapo^ayis aif roapra .e kexvne,które tr*e*.e V 

dni*$a k«*ie oskariony^łi aa siadło 2'/ Poieków-żolnisiray efaraa^htn,

’ cpaoi ^yrokftao^ą którego ns kar^ Śmierci skaa ano 1o Poiejeów*w tya

• ygmiante GroHao^kiego, Jóaefe £ara K cal^kieto »A xeks®ndr® Majewskiego 

a Pe ipiina, A lej”, e lo ii^bTltaaeaae z % rejonu *si 4tar© Janie w powie 

-*ie s torogaz dakia,3©ieske *e Roaskowskiego « kartu® i prsyaćd^f 

lTon-iaaK® Meyera,ftieactórym a ni-H zamieniono ten *yrck na ^ery 

-*î 2iteiŁo winienia "*ay pouyt w kompaniu karnej na froncie•Meyeare 

udako ai« wykrss* a '»eli *itfzlennej.Jako pierwsi aost*xi roastiae- 

lani n® strzelnic sw,Jóaefe w Nantes Zygmunt uro^hc^ki i Józef 

Gratfdai^kifktóiray * ostatniej *b»ili loraykn^lii^iSieoJa żyje Polskę*' 

l\p M®je*nKiego roastraelan© tern.e dopisano 18 mej® t^ł 3«GroAho~fci 

i Qrsvdsi*ki aostoii pograebani n» *mentarau oddaisie dia praes- 

t^p^ć * i Scpiero w m V  ar,-po eksbua®oji-«i p© je (Syn̂ a y* h, upaaii <tnio 

ny*fc ŁsroŁi®'’li * kwaterze mogli *ojsk spranymi ex-s ony-h.tfodzi*e Zyg

munt® aost®ll »yrau-eni a aie8ak®ni® a &z&oie * 3ejróźnie,e J^^o tara;

siostry, JedAi*«?,i ̂ ®  i riOfia» «trą-*ono do o boa u v ituttńofis#
tym roku s ofeaaji jo ro -tn i^ y  abrodni oby vi<- aogiky  ̂

wntes otr>ayja®i.y ufundowane pr * ea Paw^a ^y^aynskiego novv€ ,pi,iU ie  
te b ii« e  n©ś.robn  ̂ ir e a ita  uiar?.® hakdan® ae Starogardu

ym,poxsko-*farn-u8kim n ap isea , % a a l^ tn ia j“*.ya Gro^łio-Kiefi
M ( M M ł > 0 i  ; J 1 « t .  f-{ M » f  lilia -Oki , . . .  .

a M m a i
1 >ś*-'-m3-l»r-ert i jesaourko.vie<
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Tłumaczenie z .iemieckiego

Pismo do 'ódcy porucznika 

kopipanii

Do sołtysa . x

gminy w  Barłożnie 

pow Starogard

A"

Kompania donosi,że grenadier Siegmund Grochocki urodzony 

9 .11 .19 22 w Barłożnie zamieszkały w ^arłożnie,został 12 lutego1943r. 

wzięty do śledztwa.W międzyczasie wydano na niego wyrok kary śmierci, 

co nastąpiło 20 marca 1943r.

Ewentualną wypłatę zasiłku rodzinnego,należy od tego czasu wstrzymać.

I

Podpis:

porucznik dowódca kompanii
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KAIRIE DE NANTES
i

L'an mil neuf eent ąuarants sept, le 29 avr*il, 
a 9 heures du matin^

Pour deferer au deslr dta exprim£ pap Mr, 1« Ministra 
Anciens Combattants dams sa lettre du 8 Avril 19 Vr, et 
conformement aux instructions que j'al reęues de I'Actei 
nistration Municipale;

Je soussign&, Gecrges DICO-, Inspecteur asser^er.tfe dc 
Cimetidres de la Ville de Nantes, dfeclare avoii" proc&ćtś 
•A l'exhumation des corps de MM: GRZEDZICKI Jose:? et 
GROCHOCKI Zygmunt, patriotes polonais fusill^s le 21 Y 
1943, pour les tranf&rer de la section allemanda du ci 
tidre du Pont du Cens od ils fetaient inhum&s depuis 1«? 
.22 Mars 19^3, dasss la section alli§e du m&me cimetier«»

Lors de l'exhumation des deux cercueils de sapin ant 
&t& trouv§s hors d'us&ge; ils ont §tfe remplac§s par tLss? 
cercueils de chene de 21 mm d'&paisseur.

Les deux corps ont d&barasses des unifoFTies 
allemands qui les recouvraient$ ils ont kt§ replac'?r- de. 
des linceuls apport&s a cet effet.

Pendant leur transfert les cercueils ont &t£ pesot*-- 
verts du Pavillon Fran^ais, etfleuris.

Ils ont bth rfeinhuaî s a 9 h 30 dans la secticr sil1 
aux emplacements respectifs suivants :
M« GRZEDZICKI Josef, dans la section L, ler rand, 
fosse.
K. GROCHOCKI Zygmunt, etsetion L, ler rang, 24£ne

Lorsąue les fosses ont ktb combl&es, deus croix dr 
b&ton du moddle habituel avec inscriptions ont bte . ti. 
sur les tombes.

Conformement aux instructions reęues ;}e joins ati p:v 
sent proces verbal l'&tat &®s fra-is cccasionnfes par cer; 
exhumations.

-  — . /  .. •• , v;
J  Ą , <W i i  y / /  h . t j

L Inspecteur, 
sign§: Illisible
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Tłumaczenie z języka francuskiego - odpis. 

i________________ _

5

Magistrat w Nantes.

roku 1 947 29 kwietnia o godz,9 rano na życzenie Ministra byłych 

Wojskowych,wyrażone w  liście z dnia 8 kwietnia 1947r i zgodnie z 

instrukcjami jakie otrzymałem od administracji - ja niżej podpisany 

Georges D i c o ,Inspektor przysięgły cmentarzy miasta Nantes oświadczam 

że zarządziłem ekshumacjęzwłok P,P.Grzędzickiego Józefa i Grochockiego 

Zygmunta,patriotów polskich,roztrzelanych dnia 21/ 20/ marca 1943r. 

na cmentarzu 11 Pont de Gens gdzie byli pochowani 22 marca 1943r. 

do sekcji sprzymierzonych na tym cmentarzu,samym.

Podczas ekshumacji obie trumny sosnowe były w stanie nie do użytku 

i zostały zastąpione trumnami dębowymi o grubości desek 21 mm.

Z obu ciał zdjęto mundury niemieckie i nakryto je całunami przezna

czonymi na ten cel,

W  czasie przeniesienia trumny 'były nakr yte sztandarami francuskimi 

i ozdobione kwiatami,Złożone o godz.9,30 w sekcji sprzymierzonych 

w następującym porządku:

P.Grzędzicki Józef sekcja L 1 rząd 23 grób,

P.Grochocki Zygmunt sekcja L 1 rząd 24 grób.

Skoro groby zasypano i ziemia się umocniła ,ustawiono tam dwa 

krzyże betonowe,modelu zwykłego udekorowane napisem.

Zgodnie z instrukcjami zakończono niniejszy protokół i kosztorys 

ekshumacji.

Inspektor ^ v

pod Illisible

t
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■~v ..'CII oporu na Pomorzu 
; -v gda-sk im  rozw ijał się w
■ • “-niezwykle ciężkich w a-

runkach. Żywioł polski 
zwzględnie tępiony w  myśl 

w H itlera, rzuconego w  dniu 
:e: ,.Óie polnische Pest

■ ausKerottet w erden“ (Pol- 
■hoiera musi być w ytępio-

riW  przestrogom  wodza III 
•:y na Kaszubach i Kociewiu

■ £ a wały do walki z okupan-
i.jne organizacje bojowe. 

i.> organizacje partyzanckie.
■. .vo i .airiotycznc. noszą- 

■wy: ZWIĄZEK JASZCZUR 
Ó i l Y t  f u .  iORSKI, ORZEŁ 
•'.'.'KOŚCIUSZKO itn.

■wsu- konspira-
ria Kociewiu był ZWIĄ- 

SZ^ZUiiCZY. Powołano 
■j życia w. czerwcu 1941 roku, 
vbi*chu wojny między Niera 

3 Związkiem  Radzieckim. 
veie'.em ZWIĄZKU JA SZ- 
.CZEGO był Izydor Geneza, 
jujący pod pseudonimem 

>A'*. Pochooził on z Zelgo- 
w powiecie starogardzkim  
:a  przebyw a w  trójmiaście). 

-lŁiłożycielam; Związku by- 
iłi. No,;a; Wyczyński. B rod- 

i , 2 ió . -:owski 1 nauczycielka 
’ — przeważnie m ieszkań- 
irogardu Gdańskiego i po- 

Celem organizacji była 
lia1 sad  młodzieżą, zwłaszcza 

k tó ra  „eindeutschow ana’* 
zkaz i wcielana do W ehr- 
,u. m iała najwieksze możli-

■ dyw ersji i sabotażu- Na.i-
■ aj aktyw nym i członkami

organizacji byli: Zygm unt Bącz
kowski i Zygm unt Grochocki *— 
(syn nauczyciela). Organizowali 
oni ta ine  harcerstw o na Kocie
wiu, działające w  ram ach ZWIĄZ 
KU JASZCZURCZEGO..

A. G erigk

Bączkowski, ceniąc wysoko 
swój "honor harcerski, nie podpi
sał podsuwanej m u przez Niem
ców listy  niemieckiej i na czele 
16-osobowej grupy m łodzieżowej; 
w roku 1942 przedarł się do tzw. 
Generalnej G uberni, gdzie przy-i 
Stąpił do SZARYCH, SZERE-. 
GOW. Został on w ra? ze swoimi 
iudżmi wcielony do batalionu 
ZOŚKA. G rupa kociewska braia. 
uaz;ai w  licznych akcjach sabo
tażowych i partyzanckich. Bucz
kowski zginął śm iercią bohatera 
w pow staniu w arszaw skim , jako  * 
dowódca karab inu  maszynowego.

Zygm unt Grochocki, zgodnie z ; 
wyiycznymi i poleceniam i swo
jej organizacji, daje się „enideut- 
scho\vać“, by w  szeregach arm ii 
niemieckiej organizować sabotaż 
. dywersję. Zakłada na terenie 
Elblaga oddział ZWIĄZKU JA 
SZCZURCZEGO na Prusy Wscho 
dnie. G inie na terenach Francji, 
rozstrzelany za' działalność p a r
tyzancką- Całą w inę przyjął na 
siebie, . c h r o n i ą c  w  tfen sposób 
swój batalion p r2ed represjam i.

Dewizą ZWIĄZKU JASZCZUR 
CZEGO było: — „Idziem y tam. 
gdzie świeci szubienica", czyli 
gdzie grozi najw iększe niebez-

oieczeństwo. Pod koniec 1943 r. 
Związek podporządkował się dzia 1 
łającem u na Kaszubach inspek
torowi HURTOWNIA, którego 
kom endantem  po śm ierci kpt. ' 
Lesikowskie^o został kpt. Sza- i 
lewski (,,Sodo1“). Kpt. S z a le w j 
ski był równocześnie kom endan- i 
tem oddziału partyzanckiego ..Szv 
nek“, obejmującego swo.ia dzia
łalnością Kaszuby i Kociewie.

W roku 1942 oddział „Szynek" 
wysadził pod S tarogardem  dwa ■ 
•transporty kolejowe. Doszło też | 
m- in. do ostrych starć z h itłe- I 
rowcami w  lasach koło O.sieka. 
Aby jednak  ludności polskiej nie i 

narażać na rep resje  ze strony 
okupanta, oddział ten przenosi' 
swoją działalność z Kociewia na 
Kaszuby, gdzie organizuje częste 
napady na obóz ćwiczeń SS 
„W estpreussen“ pod Kościerzy
ną, skąd całą iudność polska 
Niemcy wysiedlili.

W Zajączku obok Skórcza w  ! 
powiecie starogardzkim  pow sta
ła organizacja ORZEŁ BIAŁY. 
Założycielami i organizatoram i j 
jej cyli: Jackowski. Drew ski ’ i 
syn leśniczego Guz. Organizacja 
ta podporządkowała się Arm ii 
Krajowej. i-

Na podkreślenie zasługuje fakt, ' 
że organizacje konspiracyjne na 
Pomorzu i Kociewiu działały w  ; 
szczególnie trudnych w arunkach, 
m ając po, jednej stronie Rzeszę | 
Niemiecką, a po drugiej — P ru -  j  
sy Wschodnie. Działalność te o- 
kreśleno jako w alkę w  gardzieli 
wroga-

A. GERIGK
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Starogard Gd.
Przy dźwiękach „Modlitwy harcer

skiej” , odegranej na trąbce, władze 
Starogardu w otoczeniu pocztów 
sztandarowych wszystkich organiza
cji kombatanckich i młodzieży zgro
madziły się wokół ołtarza w kościele 
św. Wojciecha na uroczystości po
święcenia tablic pamiątkowych ku 
czci Zygmunta Grochockiego i Józefa 
Grz^Sźickiego __— awócE bohaters- 
klćTkonspiratorów spod znaku „Ja
szczurki” , rozstrzelanych przez hit
lerowców 20 marca 1943 r. w Nantes 
(Francja).

Przed symbolicznym „castrum do- 
loris” przed głównym ołtarzem, gdzie 
na biało-czerwonej fladze złożono 
dwie bliźniacze granitowe tablice, 
w języku polskim i francuskim infor
mujące o ofierze życia w imię Boga, 
Honoru i Ojczyzny, pod przewodnic
twem ks. prał. Jerzego Dei odprawio
na została koncelebrowana Msza św. 
w intencji ofiar okupacyjnego ludo
bójstwa. Tablice zostaną zawiezione 
na cmentarz Chauviniere w Nantes 
i umieszczone na grobach Józefa 
Grzędzickiego i Zygmunta Grochoc
kiego — bratanka śp. ks. Józefa Gro
chockiego, byłego rektora WSD 
w Pelplinie.

R.Sz.
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Grochocki Zygmunt ps. „Cycero” (1922- 
-1943), członek organizacji konspiracyjnej 
„Jaszczurka” i ZJ Starogard Gd.

Urodzony 9 XI 1922 r. w Barłożnie pow. sta
rogardzki w wielodzietnej rodzinie nauczyciel
skiej Bernarda i Agnieszki z d. Bąkowskiej. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej w Barłożnie 
i Skórczu został uczniem Państwowego Gimna
zjum w Starogardzie. Interesował się sportem, 
filatelistyką i aktywnie działał w harcerstwie.
W drugiej połowie sierpnia 1939 r. na obozie 
w Wielu uczestniczył w kursie instruktorów So- 
dalicji Mariańskiej.

W czasie okupacji początkowo był robotni
kiem rolnym w Bobrówce w zajętym przez 
Niemca gospodarstwie Izydora Dunajewskiego, 
a od jesieni 1940 r. w cukrowni w Pelplinie.
Wiosną 1941 r. otrzymał pracę gońca w firmie budowy mostów w Starogardzie, 
P°zniej pracował tu jako pomoc biurowa. Uczył się intensywnie j. niemieckie
go. W lipcu 1941 r. został przez Pawła Wyczyńskiego ps. „Wrzos” zaprzysiężo
ny do organizacji konspiracyjnej „Jaszczurka”, założonej przez starogardzkich 

rcerzy-gimnazjajjst5w Zygmunta Bączkowskiego, Izydora Genezę, Pawła 
y°zyńskiego. „Cycero” werbował członków, uczestniczył w organizowaniu 

Pomocy dla więźniów obozu jenieckiego w Starogardzie. Dn. 16 VII 1942 r.
_ e °ny do Wehrmachtu (nie uciekł w obawie przed aresztowaniem ojca -

5lois jk-tww} (POjm.
S r  ; *

— $

działacza patriotycznego) początkowo służył w jednostce w Malborku. We 
wrześniu 1942 r. znalazł się w Holandii, a na przełomie 1942/1943 we Francji k. 
Nantes, skąd urlopowany nawiązał kontakt z Leszkiem Zdrojewskim z brodnic
kiego ZJ. Realizując polecenie organizacji, w szeregach wroga zakładał „Zwią
zek Jaszczurczy Kociewskich Harcerzy”. W 108 pułku grenadierów 36 dywizji 
piechoty niemieckiej k. Nantes aktywnie działał w konspiracyjnej grupie Pola
ków wcielonych do Wehrmachtu, współdziałając z francuskim ruchem oporu, 
m.in. w zakresie wywiadu. Aresztowany dn. 12 II 1942 r. (z powodu zdrady), po 
ciężkich przesłuchaniach i rozprawie (na ławie oskarżonych zasiadło 27 Pola
ków) Sąd Wojenny Rzeszy wydał na niego wyrok śmierci. Został rozstrzelany 
razem z Józefem Grzędzickim z Chmielna 20 III 1943 r. (na śmierć skazano 
wtedy 10 Polaków). Pogrzebano ich na cmentarzu w Nantes, w miejscu dla 
przestępców.

Po ekshumacji 29 IV 1947 r. prochy rozstrzelanych złożono na kwaterze 
wojsk sprzymierzonych w Nantes.

Bernard Grochocki (ojciec) aresztowany 13 X 1939 r. w ramach akcji likwi
dacji nauczycieli, następnie osadzony w obozie w Skórczu, potem w więzieniu 
w Starogardzie, skąd został zwolniony po kilkunastu tygodniach. Pod presją 
okupanta podpisał nln.

Siostry Anna i Jadwiga, członkinie „Jaszczurki” od jesieni 1942 r., areszto
wane latem 1943 r. i po ciężkich przesłuchaniach skierowane do KL Stutthof. 
Przeżyły ewakuację obozu.

APAK, Kartoteka Insp. Tczew; T.: Felchnerowska F., Grochocka J.( Sokołowski J., 
Wałaszewski J., Wyczyński P.; C h r z a n o w s k i B., Związek Jaszczurczy..., s. 14, 
51-53, 118, 134-135; M i l e w s k i  J., Jaszczurka 1941-1945, Starogard Gd. 1983, 
passim; t e n ż e ,  Zygmunt Grochocki 1922-1943, Harcerz i jaszczurkowiec, Staro
gard Gd. 1986, s. 1-11, 13.

Elżbieta Skerska
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Odpis , listu Zygmunta Grochocklego z. V/shraachtu do przyjaciela 
Józefa 3ąkowsklego w  Starogardzie / list d otarł do adresata z pie

czątką urzędu pocztowego Pelplin, gdzie go wrzucił do skrzynki kole

ga Grochocklego, wyjeżdżając to  z  na urlop w  pierwszych dniach lutego

19A3 r»/
t

F . 2 9 . 0 1 . A 3 r .

Kój Drogi Pr.'.y jacielu I

List odebrałem - dziękuję. Dzisiaj te parę słów, które do Ciebie 

piszę, niechaj będą dla Ciebie światłem, co do .^ojej tu obecnej sytua

cji /list ten wrzuci kolega do skrzynki pocztowej - en Jedzie na ur

lop/. Jestem w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej. Mianowicie wydała 

się u nas sprawa naszego ducha narodowego w naszym batalionie; Jestem 

właściwie dzisiaj po pierwszych przesłuchach. Jutro czekam na areszto

wanie i więzienie, a za parę tygodni na pewno nastąpi nKriegsgericht" 

i wyrok. Jestem przygotowany na najgorsze- na śmierć. Cna będzie dla 

wielu z nas wybawieni en. Dla wielkiej sprawy warto umrzeć albowiem 

to chwalebna i wielka rzecz. Może jednak, z drugiej strcny, sprawa 

weźmie inny obrót. Sam nie wiem ale w każdym bądź wypadku więzienie 

mnie nie minie. Mój kolega Już przed godziną został aresztowany, on 

prawdopodobnie głowę też musi dać. Pomimo wszystko proszę o Jedno:

o dyskrecję i o ostrożną korespondencję, którą nie wiem czy zdołam 

otrzymać, Następny list otrzymasz również pocztą, najpóźniej do 10.

II. Kończę. Bóg z nami. Kiech żyje wolność

Twój Zygmunt

Dopisek z boku brzmi;

Do Jadzi, Anki i Rodziców proszę milczeć. Jeśli r.astąpi coś jeszcze, 

do Ciebie albo Ja aibo ktoś inny napisze.
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Liat pożegnalny

Moi drodzy rodzice i dro^e rodzeństwo!

Jestem 2 godziny przed wykonaniem wyroku*Po tym ozaaie nie będę żyć.

Szkoda,żyoie jest ładne* Ola mie bije ostatnia godzina*

Dziękuje Wam z tego miejsca za wazyatko dobro coście dla mie uczynili* 

Moi Drodzy!

opiece i wapieraławą łaską* Ciężko mi jest v 20 roku życia ponieść 

taką karę*Pa n Bóg chce mi dopomóc bym mógł umrzeć,jako wierny wyz

nawca wiary katolickiej.Umieram za innyoh*
/

Niechaj młodzi dalej żyją«Frzeżywam ostatnie 2 godziny*

Daję Wam moi Drodzy takie zlecenies

* Siejcie miłość wśród ludzi,a będzie się Wam dobrze wiodło za po

mocą Bożą i w3tawienierns± się Najświętszej Maffi Parmy "*

Oj oze,Matko,J aćwigo,Annę,Zofio,Urszulo,Augustynie*

Cieazę sięfże umrzeć mo^ę,ponieważ wiem,ae tam w iiiebie lepiej bę dzie 

niż tu na ziemi*

Hie płaczcie! Za 2 godziny' umieram niewinnie i idę do Pana Boga* 

Proszę wszystkich pozdrowić! Musimy się wszyscy zobaczyć w Niebie!

Do zobaczenia się tam*

Wa ss grzeazny syn i brat Zygmunt*

■ Nos cum prola Pia benedioat Virgo Maria "

Zygmunt*

Spowiadałem się i przyjąłem ^omunię świętą*

Wasz Zygmunt*

miał
Pan Bóg Wam za to wszystko wynagrodzi*0n będzie
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Cdpls listu pożegnalnego do przyjaciela

Józefa Bąkowsklego 

/w polskim tłumaczeniu/

Mój Drogi Przyjacielu! dnia 20.1 H . 1943,

Wczoraj obchodziłem Twoje imieniny jeszcze tu na ziemi. Jutro, 

noże za dwie godziny, pożegnam tę ziemię* Józefie! Jestem szczęśliwy, 

że umrzeć mogę, bo Maryja, moja Królowa, Jest ze mną aż do śmierci, 

Tylko moi rodzice i moje rodzeństwo będą musieli za mryto cierpieć, 
lecz Pan Bóg im dopomoże. Chciałbym Cię Jeszcze w dniu Maryi /sobota/ ‘ 

o przebaczenie prosić, Józefie! Dziękuję Ci za wszystko, coś mi swoim; 

towarzystwem dać raczył. Ban Eóg da Ci dosyć siły, aby w życiu w  dob-< 

rym wytrwał do końca. Przyjacielu! Dziś jeszcze widzę ten świat. Jut

ro Jestem u Boga, Pozdrawiam Cię ostatni raz. Twój przyjaciel 

Zygmunt. Proszę, mów moim rodzicom i rodzeństwu, że ich jeszcze raz 

proszę o przebaczenie. Ja niegodny syn 1 brat. Dajcie na mszę świętą 

za mą grzeszną duszę i nie zapomnijcie o mnie w swoich modlitwach. 

Przebacz mi! Z Bogiem aż do śmierci.

Twój Zygmunt

Odpis pisma władz Wehrmachtu skierowanego do Actskcml3arza 

w Skórczu w październiku I9*»3r. /w polskim tłumaczeniu/;

• : ' • • • . .. j 
•'Należy wnioskodawcę /B.Grochockiego- J.M,/ ustnie powiadomić, że \ 

Jego syn, grenadier Zygmunt Grochocki, został skazany przez sąd wo- ; 

Jenny na karę śmierci za zdradę kraju /Landesverrat -J.M./, ponieważ ] 

miał kontakt z nieprzyjacielem i na wypadek lądowania zamierzał 

Anglikom stanąć do pomocy /weil er im Falle einer Landung den 

Englflndem Hilfe leisten Wollte - J,K,/ Wnioskodawcę należy ustnie 

powiadomić, że sąd wojenny nie wydaje żadnego odpisu wyroku ani 

umotywowania.
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Grochocki Zygmunt u r « 9.11.1922r. w  Barłóżnie, ukończył

trzy klasy gimnazjum wJStarogardzie. W czasie okupacji był robot

nik iea rolnym* pracował w  cukrowni w  Pelplinie, po czym Jako po

mocnik biurowy w  .firmie budowy mostów w Starogardzie. W lipcu 

1941r. wstąpił do Jaszczurki, zaprzysiężony przez P.Wyczyriskiego, 

w Zelgoszczy. Służył w jednostce Wehrmachtu w Malborku /16, 7-8, 

09.19^2/. w Holandii, a od przełomu 19^2/19^3 w 108 pułku gren. 

k/Kantes, gdzie zaangażował się w  działalność konspiracyjną - 

“Związek Jaszczurczy Kociewskich Harcerzy”. Skazany na śmierć i 

rozstrzelany w Nantes 20.03.I9^3r. Tam pochowany. Cd 1970r. szcze 

ZHP przy szkole podstawowej w Lubichowie nosi jego imię, od 1981r 

biegi na przełaj młoazieży szkolnej w Zelgoszczy o puchar im. 

Z.Grochockiego.
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GROCHOCKI ZYGMUNT TCZEW ZJ

ł) W początkach lipca 194ir. w Zelgoszczy odbyło 

się spotkanie założycielskie starogardzkiego ZJ w 

składzie: Izydor Geneza ("Junak"), Paweł Wyezyńaki 

("Wrzos”), Zygmunt Bączkowski (kierownictwo) oraz 

Albin Ossowski i Zygmunt Grocłiocki. Do organizac j i 

przyjęto też kobiety Helenę Lange i Felicję Szy- 

kównę a także Mieczysława Brodnickiego (juniora)

i Jana Wał aszewski ego. Aresztowania i akcja gerrna- 

nizacyjna zahamowały pracę w Starogardzie. Część 

członków ZJ - uciekła do Warszawy i wstąpiła do AK 

£) Grocłiocki powołany do wojska niemieckiego - 

założył 30-osobową komórkę ZJ w Nantes we Francji, 

Został aresztowany i skazany na śmierć.

4 4

B .Chrzanowski, Działalność ZJ-NSZ, [w:] Walka 

podziemna...j s. 257, £58.

MGr'9 4
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