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M a  ^V \ i ^ ^
Jahn Aleksander Marcin pseud. "Piat" (1897-194b), kierowca pogotowia 

ratunkowego w Kościerzynie, łącznik z partyzantką TOW GP, PAP i AK.

Urodził się 11 XI 1897 r. w Siwiałce pow. Tczew. 0 jego rodzicach 
i młodości brak danych. Wiadomo tylko, że mieszkał przez pewien czas v 
Skarszewach a następnie w Garczynie k. Kościerzyny. W 1937 r . przep
rowadził się do Kościerzyny. Do wyDucnu wojny pracował jako kierowca 
u prywatnych przewoźników. W czasie okupacji naaal mieszkał w Koście
rzynie. Pracował jako kierowca pogotowia ratunkowego w Kościerzynie. 
Kazem z dr. Stanisławem Zawackim jeździł;'do chorycn po terenie powia

tu kościerskiego.
Brak pełnycn danycn o jego działalności podziemnej. Przypuszcza

lnie do konspiracji został wprowadzony przez dra Zawackiego. Był czło

nkiem TOW "Gryf -Pomorski" i prawdopodobnie PolSKiej Armii Powstania. 
Posługiwał się pseudonimem "Piat". Poza drem ZawacKim w latach 1942- 
1944 utrzymywał stały kontakt z: ppor.rez. Janem Szalewskim ps."So

ból" - dowodcą oddziału partyzanckiego, zmieniającego swoje podporzą
dkowanie (TOW "Gryi ^omorsKi", PAP i A&;, Stanisławem Jjesikowskim ps
eud. "Las" - komendantem Kejonu Koacierskiego PAP (następnie komendant

tem Obwodu Kościerzyna AK) oraz Stefanią Lesikowską ps. "Jaskółka" - 
łączniczką Rejonu Kościerskiego PAP (następnie komendantką WSK w Ob
wodzie Kościerzyna AK). Wykorzystywany był głównie jako łącznik. Samo

chodem pogotowia ratunkowego, przewoził różne materiały organizacyjne 
(rozkazy, meldunki, materiały szkoleniowe i propagandowe oraz broń i 
amunicję), lekarstwa i żywność a także członków konspiracji .zagrożo

nych aresztowaniem, których przerzucał do Borów tucholskich. Dowoził 
do schronów partyzanckich dra Zawackiego, Który udzielał pomocy medy
cznej chorym i rannym partyzantom. Często sam bez lekarza jeździł do 

schronów partyzanckich. Niezwykle owocne były jego kontakty z S.Lesi- 
kowskim, który często wykorzystywał jego samochód do celów organiza

cyjnych. W 1943 r. jeździł 1 Kościerzyny do Eorunia razem z S.Lesiko-
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wską ps."Jaskółka" . Tam w Komendzie Głównej PAP odbierał różne przesy
łki, które przekazywał S.Lesikowskiemu. Dostarczał też 'broń i amuni-r, 

cję z Grudziądza do Kościerzyny a następnie Borów Tucholskich. Syste
matycznie zaopatrywał oddział partyzancki J.Szalewskiego w różne wy

posażenie oraz żywność i lekarstwa. Niekiedy w wyprawach tych towa
rzyszyła mu S.Lesikowska. Utrzymywał swoje Kontakty z ppor. J.Szale- 
wskim i S.iiesiKowskim do kwietnia 1944 r., a więc także wówczas kie

dy byli oni/członkami Armii Krajowej. Wie wiadomo czy wspoipracował 
z nimi jaico członek TOW "Gryf Pomorski", czy został zaprzysiężony w 
ramach AK. Na polecenie dra Zawackiego i S.Lesikowskiego przyjął III 
grupę DVL, gdyż tylko to pozwalało mu wykonywać dotychczasową pracę 
kierowcy pogotowia ratunkowego i bez wzbudzania podeji®śń oddawać or
ganizacji nieocenione usługi. Konsekwencją podpisania przez niego 

Volkslisty było powołanie go 10 III 1944 r. do służby w Wehrmachcie. 
Po otrzymaniu zawiadomienia zastanawiał się czy nie uchylić srę od 
służby w wojsku niemieckim i ukryć w oddziale partyzanckim. Za namo

wą S.Lesikowskiego i J.Szalewskiego stawił się w wyznaczonej jednost
ce wojskowej z zamiarem szybkiego przejścia na stronę wojsk alianc
kich. Obaj doradzali mu to,'bowiem był "spalony'1 w związku z areszto

waniem 22 II 1944 r. w Dąbrowie k. Wiela partyzanta Alfonsa Nowaczyka 
(.odwiedzał ten schron swoim samochodem krótko przed jego aresztowa
niem) i należało się liczyć z jego zatrzymaniem. Nie zdodiał jednak 

zrealizować tego zamiaru. Jego decyzja przyjęcia DVL i odbycia służ
by w Wehrmachcie była tragiczna w skutki. Już po jego wyjeździe z 
Kościerzyny doszło tam do dużej dekonspiracji. W dniu 25 IV 1944 r. 
gestapo aresztowało m.in. dra Zawackiego, S.lesikowskiego i Gertrudę 
Fiszer, z którymi utrzymywał kontakty konspiracyjne. W trakcie śledz-t 

twa ujawniono jego udział w kontaktach z partyzantami. Aresztowano 

wówczas jego żonę. Na polecenie gestapo gdańskiego został prawdopo
dobnie aresztowany w jednostce, w której odbywał służbę i dostarczo
ny do Gdańska. Osadzono go w areszcie wojskowym, skąd był doprowadza?5



ny na przesłuchania do siedziby gestapo na Neugarten 27. Konfronto
wano tam go z aresztowanymi wcześniej członkami kościerskiej konspi
racji. Zarzucano mu głównie udzielanie pomocy partyzantom z oddzia

łu J.Szalewskiego. Po zakończeniu śledztwa w końcu października ( 
(względnie w listopadzie) 1944- r. odbyła się jego proces. Jako żoł

nierz Wehrmachtu stanął przed Sądem Komendantury Wojskowej (Das Ge- 

richt der Wehrmachtskommandantur) w Gdańsku, pod zarzutem przygoto
wywania do zdrady głównej i współpracy z wrogiem (wegen Vorbereitung 
Hochverrat und Feindbeg&stigung). Podczas rozprawy zeznania w jego 
sprawie złożyli dowiezieni ze Stutthofu G.Fiszer, A.Nowaczyk i dr 
S.Zawacki. Świadkiem miał być także S.Lesikowski, którego wcześniej 

w dniu 26 VII 1944 r. powieszono w Stutthofie. Na proces doprowadzo
na została z aresztu śledczego gestapo gdańskiego jego żona Marta 
Jahn. Otrzymał wówczas karę dożywotniego więzienia. Wyrok ten został 

jednak odwołany jako zbyt łagodny. W lutym 1945 r. odbyła się więc 
kolejna rozprawa, na której otrzymał wyrok śmierci. Podczas widze
nia z żoną po ogłoszeniu tego wyroku powiedział, że został skazany 
na karę śmierci przez rozstrzelanie za współpracę z oddziałami par
tyzanckimi. Adwokat Hoffmann z Gdańska na prośbę żony przekazał do 

Hitlera prośbę o jego ułaskawienie. Otrzymał negatywną odpowiedź z 
uzasadnieniem, że dla szpiegów nie ma aktu łaski. J. został roz
strzelany w Gdańsku prawdopodobnie w dniu 27 II 1945 r. (taką datę 

egzekucji podał żonie podczas ostatniego widzenia). Miejsce pocho
wania jego zwłok nadal jest nieznane. W 1946 r. w oparciu o oświa
dczenia dra Zawackiego i żony stwierdzono sądownie jego śmierć.

W 1973 r. ^kręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku 
ustalała okoliczności jego śmierci. Dodatkowych informacji udzielił 
wówczas J.Szalewski.

Był żonaty z Martą z d. Langmesser urodzoną 10 III 1901 r., któ
ra pomagała mu w działalności konspiracyjnej. Aresztowano ją w końcu 
kwietnia 1944 r. w Kościerzynie i przewieziono do siedziby gestapo
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w Gdańsku. Przez kilka miesięcy była przesłuchiwana na temat kon*,. 

taktów męża z oddziałem partyzanckim J.Szalewskiego. Pomimo tor
tur nie przyznała się do działalności konspiracyjnej. Pozostawała 
w areszcie śledczym do pierwszej rozprawy męża w X-XI 1944 r., na 

którą doprowadzona została przypuszczalnie w celu wywarcia na nie
go presji. Po zwolnieniu wróciła do Kościerzyny, gdzie mieszkała 
też po wojnie.W dniu 14 IX 1973 r. przekazała OKBZH w Gdańsku kró

tką informację o tragicznych losach męża.

AMSt., teczka personalna Nowaczyka A., sygn. I-III-11274, rei. Ła- 
ngowskiej M., Szalewskiego J., Szalewskiej S.} AP AK, T.:Jahn M. 
(tu informacja, że był razem z żoną członkiem TOW "Gryf Pomorski”' 

OKBZPNP-IPN w Gdańsku, sygn. S 1 /72 - 12/6, oświadczenia Zawackie
go S., Jahn M., Szalewskiego J.

Andrzej Gąsiorowski
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Jah n  Aleksander M arcin ps. „Fiat” (1897-1945), łącznik z partyzantką TOW „Gryf 
Pomorski”, PAP i AK Obw. Kościerzyna.

Urodzony 11 XI 1897 r. w Siwiałce pow. Tczew. O jego rodzicach i młodości brak 
danych. Wiadomo tylko, że w 1937 r. przeprowadził się do Kościerzyny. Do wybuchu 
wojny pracował jako kierowca u prywatnych przewoźników. W czasie okupacji nadal 
mieszkał w Kościerzynie, gdzie pracował jako kierowca pogotowia ratunkowego. Ra
zem z dr. Stanisławem Zawackim jeździł do chorych po terenie powiatu kościerskiego.

Przypuszczalnie do konspiracji został wprowadzony przez dr. Zawackiego. Był człon
kiem TOW „Gryf Pomorski” i prawdopodobnie Polskiej Armii Powstania. Posługiwał 
się ps. „Fiat”. Poza dr. Zawackim w latach 1942-1944 współpracował jako łącznik z 
ppor. rez. Janem Szalewskim ps. „Soból” -  dcąoddz. part., zmieniającego swoje pod
porządkowanie (TOW „Gryf Pomorski”, PAP i AK), Stanisławem Lesikowskim ps. 
„Las” -  kmdtem Rejonu Kościerskiego PAP (następnie Obwodu Kościerzyna AK) oraz 
StefaniąLesikowskąps. „Jaskółka” -łączniczkąRejonu Kościerskiego PAP (następnie 
kmdtlcą WSK w Obwodzie Kościerzyna AK). Samochodem pogotowia ratunkowego 
przewoził rozkazy, meldunki, materiały szkoleniowe i propagandowe oraz broń i amu
nicję, lekarstwa i żywność, przerzucał zagrożonych aresztowaniem członków konspira
cji do Borów Tucholskich. Dowoził do schronów partyzanckich dr. Zawackiego, który 
udzielał pomocy medycznej chorym i rannym partyzantom. Często sam, bez lekarza 
jeździł do schronów partyzanckich. Niezwykle owocne były jego kontakty ze S. Lesi
kowskim, który często wykorzystywał jego samochód do celów organizacyjnych. W
1943 r. jeździł z Kościerzyny do Torunia razem z S. Lesikowską. Tam w Komendzie 
Głównej PAP odbierał przesyłki, które przekazywał S. Lesikowskiemu. Dostarczał też 
broń i amunicję zdobywaną na lotnisku z Grudziądza do Kościerzyny, a następnie do 
Borów Tuchoiskich. Systematycznie zaopatrywał oddz. part. J. Szalewskiego w  żyw
ność i lekarstwa. (Niekiedy w wyprawach tych towarzyszyła mu S. Lesikowską). Kon
taktował się z nimi do kwietnia 1944 r., a więc także wówczas, kiedy działali w ramach
AK. Nie wiadomo czy współpracował z nimi jako członek TOW „Gryf Pomorski”, czy
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został zaprzysiężony w ramach AK. Na polecenie dr. Zawackiego i S. Lesikowskiego 
przyjął 111 grupę DVL, gdyż tylko to pozwalało mu wykonywać dotychczasową pracę.
W konsekwencji tego został powołany 10 III 1944 r. do służby w Wehrmachcie. Za 2} 
namowąS. Lesikowskiego i J. Szalewskiego nie uciekł do partyzantki, lecz stawił się w 
wyznaczonej jednostce z zamiarem szybkiego przejścia na stronę wojsk alianckich.
(Był już spalony w związku z zeznaniami aresztowanego 22 II 1944 r. w Dąbrowie k. 
Wiela partyzanta Alfonsa Nowaczyka; Jahn odwiedzał schron swoim samochodem krótko 
przed aresztowaniem Nowaczyka i należało się liczyć z jego zatrzymaniem). Jego de
cyzja przyjęcia DVL i odbycia służby w Wehrmachcie była tragiczna w skutki, ponie
waż jużpo jego wyjeździe z Kościerzyny doszło tam do dużej dekonspiracji. W dniu 25 
IV 1944r. gestapo aresztował m.in. dr. Zawackiego, S. Lesikowskiego i Gertrudę Fi
szer, z którymi Jahn utrzymywał kontakty konspiracyjne. W trakcie śledztwa ujawnio
no jego udział w kontaktach z partyzantami. Aresztowano wówczas jego żonę. Na pole
cenie gestapo gdańskiego został prawdopodobnie aresztowany w jednostce, w której 
odbywał służbę, i dostarczony do aresztu wojskowego w Gdańsku. Konfrontowany był 
z aresztowanymi wcześniej członkami kościerskiej konspiracji. Po zakończeniu śledz
twa w końcu października lub w listopadzie 1944 r. odbył się jego proces. Jako żołnierz 
Wehrmachtu stanął przed Sądem Komendantury Wojskowej w Gdańsku pod zarzutem 
przygotowywania do zdrady głównej i współpracy z wrogiem. Podczas rozprawy ze
znania w jego sprawie złożyli dowiezieni ze Stutthofu: G. Fiszer, A. Nowaczyk i dr 
Zawacki. Świadkiem miał być także S. Lesikowski, którego wcześniej w dniu 26 VII
1944 r. powieszono w Stutthofie. Otrzymał wówczas karę dożywotniego więzienia.
Wy rok ten został jednak odwołany jako zbyt łagodny. W lutym 1945 r. otrzymał wyrok 
śmierci. Podczas widzenia z żoną po ogłoszeniu tego wyroku powiedział, że został 
skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za współpracę z oddziałami partyzanckimi. 
Adwokat Hoffman z Gdańska na prośbę żony przekazał do Hitlera, niestety nie uwzględ
nioną prośbę o jego ułaskawienie. Jahn został rozstrzelany w Gdańsku prawdopodob
nie w dniu 27II 1945 r. Miejsce pochowania jego zwłok nadal nie je s t znane. W 1946 
r. w oparciu o oświadczenia dr. Zawackiego i żony stwierdzono sądownie jego śmierć.
W 1973 r. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku ustalała oko
liczności jego śmierci.

Był żonaty z Martąz d. Langmesser (ur. 10 III 1910 r.), która pomagała mu w dzia
łalności konspiracyjnej. Aresztowano ją  w końcu kwietnia 1944 r. w Kościerzynie. Przez 
kilka miesięcy była przesłuchiwana w Gdańsku na temat kontaktów m ęża z oddziałem 
partyzanckimi. Szalewskiego. Pomimo tortur nie przyznała się do działalności konspi
racyjnej. Pozostawała w areszcie śledczym do pierwszej rozprawy m ęża w październi
ku -  listopadzie 1944 r., na którą doprowadzona została przypuszczalnie w celu wywar
cia na niego presji. Po zwolnieniu z aresztu wróciła do Kościerzyny, gdzie mieszkała 
też po wojnie. W dniu 14IX 1973 r. przekazała OKBZH w Gdańsku krótką informację 
o tragicznych losach męża.

AMSt.,T. os. Nowaczyka A., sygn l-III-l 1274, rei. Łangow skiej M., Szalew skiego  J., Sza- 
lewskiej S., AP AK, T.: Jahn M. (tu informacja, że byl razem  z żoną  cz łonk iem  TO W  „G ry f 
Pomorski”); OKBZH-IPN w Gdańsku, sygn. S/72-12/6, ośw iadczenia Z aw ack iego  S., Jahn  
M., Szalewskiego J.

Andrzej Gąsiorowski
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