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POROŻYŃSKI CZESŁAW  (1905-1945), instruktor harcerski, kom endant hufca świec
kiego Szarych Szeregów.

Ur. 9.3.1905 r. w Koronowie, w  rodzinie W ładysława i Marii z d. Śliwińskiej, brat 
Benedykta. Ukończył gimnazjum w Chełmnie. W  okresie międzywojennym m ieszkał w . 
Świeciu. Od 1925 r. pracował w zakładzie psychiatrycznym w Świeciu, początkowo ja -  ' ' 

ko księgowy, a następnie jako  inspektor administracji. Od 1934 r. prowadził drużynę 
pozaszkolną. Następnie zorganizował i kierował Kręgiem Starszoharcerskim im. M. 
Drzymały, który w 1935 r. liczył 15 harcerzy. M ieszkał w Świeciu przy ul M łyńskiej 12.
W 1938 r. został prawdopodobnie włączony przez Tadeusza Odrowskiego z Chełm na 
do prac związanych z dywersją pozafrontową. Prowadził szkolenie dywersyjne na wzgó
rzu Diabelec w Świeciu. N ie został zm obilizowany w 1939 r. i po zajęciu Świecia przez 
Niem ców nadal pracował w zakładzie psychiatrycznym. Po wymordowaniu przez N iem 
ców pacjentów i likwidacji tego zakładu pracował w utworzonym w jego  m iejsce domu 
starców dla Niem ców bałtyckich. W 1941 r. został oddelegowany służbowo do Pelplina, 
gdzie w budynkach kurii biskupiej był zorganizowany oddział chorób wenerycznych. 
Pracował tam w administracji. W  lutym 1943 r. został z powrotem przeniesiony do 
Świecia na poprzednie stanowisko.

W lutym 1940 r. spotkał się w Toruniu z  bratem Benedyktem i został przez niego 
zaprzysiężony w ramach Szarych Szeregów i ZWZ. Prowadził punkt kontaktowy Sza
rych Szeregów w Świeciu. Pełnił także funkcję łącznika. W  celach konspiracyjnych po
dróżował do Gdyni i Gdańska. Brak bliższych danych o jego działalności konspiracyj
nej, wiadom o tylko, że za pośrednictwem Leona Nowackiego członka Szarych Szere
gów w Chełmnie pracującego w Świeciu, utrzymywał kontakt z hm. Tadeuszem  Ciepli
kiem. Jako łączników wykorzystywał harcerzy z przedwojennej drużyny starszoharcer- 
skiej. Utrzymywał bezpośredni kontakt z hm. B. Myśliwkiem i hm. L. Cylkowskim na
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terenie Gdyni. Odwiedzał też lokal kontaktowy w Gdyni-Orłowie przy ul. W rocławskiej 
3 prowadzony przez Leokadię Śliwińską. Przypuszczalnie z nim  utrzymywany był kon
takt z  W arszawy po aresztowaniach dokonanych jesien ią  1942 r. na terenie W ybrzeża. 
Został aresztowany przez gestapo toruńskie podczas pracy w Świeciu 2 listopada 1943 r.
W  jego  mieszkaniu przeprowadzono szczegółową rewizję, nie znajdując jednak żadnych 
dowodów działalności konspiracyjnej. Z dokumentów gestapo wynika, że w śledztwie 
nie przyznał się do prowadzenia działalności konspiracyjnej. Obciążony został zezna
niami aresztowanego przed nim działacza Szarych Szeregów, z których wynikało, iż 
prow adził ważny punkt kontaktowy Szarych Szeregów w Świeciu. Po zakończeniu 
śledztwa prowadzonego przez gestapo w Bydgoszczy i Toruniu 25 lutego 1944 r. został 
osadzony w obozie Stutthof, jako więzień polityczny nr 32075. W  piśmie gestapo byd
goskiego do komendantury obozu Stutthof stwierdzano, że należy go traktować jako 
członka Szarych Szeregów, chociaż nie przyznał się do tego w  śledztwie. W Stutthofie 
przebywał do czasu ewakuacji obozu w styczniu 1945 r. W czasie marszu ewakuacyjne
go zachorował na tyfus w obozie przejściowym w Rybnie k. W ejherowa. Pomimo tro
skliwej opieki ze strony brata Benedykta zmarł tam  12 m arca 1945 r.

AMS, teczka personalna C. Porożyńskiego, sygn. I-III-12419 (tu figuruje pod imieniem Franz), rei. K. Poro- 
żyńskiej (żony) i L. Śliwińskiej, APG, Zespół KOS, sygn. 66 (Adresy drużyn i zastępów pozaszkolnych Ko
mendy Chorągwi Pomorskiej Harcerzy); K. Ciechanowski, Materiały do historii ruchu oporu na Pomorzu 
Gdańskim w latach II wojny światowej w zasobach Muzeum Stutthof w Sztutowie, Stutthof. Zeszyty Mu
zeum, nr 4, 1981, s. 28—29; A. Gąsiorowski, Szare Szeregi w Gdyni..., s. 111, 126; Szare Szeregi..., t. 2, s. 
124, 126 i n.; Walka podziemna..., s. 295,419. _____ ___________ ___  ___ __ ___ _
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DRUH  CZESŁAW  PO RO ŻYŃSK I c z . I

NR OBOZOWY 32075

Był harcerzem, konspiratorem, kurierem, aktyw nym  działaczem  legen
darnej organizacji harcerskiej Szare Szeregi, ofiarą prześladowań gestapo, 
więźniem  obozu Stutthof. I  człowiekiem, który przegrał walkę z  własną 
chorobą.

Urodził się u j  marcu 1905r. u j  Koronowie, ale do gimnazjum uczęszczał 

u j  Chełmnie.
W  wieku dwudziestu lat został pracow nikiem  Szpitala Psychiatrycznego 

u j  Śujieciu. Początkoujo ujykonyujał pracę kasjera, później księgoinego. Po 
kilku latach został atransoujany na stanowisko inspektora działu administracji.

Harcerstmo

W  1934r. został drużynowym i od tej pory stanął na czele środowiskowej 
drużyny harcerskiej. W  rok później zorganizował Krąg Starszoharcerski im. 
Drzymały, do którego początkowo należało 15 osób.

W śród m łodych ludzi cieszył się autorytetem, również dorośli odnosili się 
do niego z należną estymą. Jako aktywny instruktor harcerstw a znany był 
w szerokich kręgach młodzieży, która chętnie w stępow ała do organizacji. 
Łatwo było znaleźć z nim kontakt, gdyż był człowiekiem bezpośrednim  i m iał 
pogodne usposobienie oraz głow ę pełną pomysłów. Młodzi harcerze odwie
dzali go również w miejscu zamieszkania, gdzie od kilku lat by ł zameldowany, 
tj. w  Świeciu przy ul. Młyńskiej 12.

W  1938r. poznał Tadeusza Odrowskiego z Chełm na, który później kierował 
założoną przez siebie organizacją konspiracyjną krypt. „Odra”, związaną 
z dywersją pozafrontową. D ruh Czesław rozpoczął w ięc szkolenia dywersyjne, 
które prow adził na Wzgórzu Diabelce w Świeciu.

Mimo wybuchu wojny i wejścia do Świecia wojsk niemieckich nadal praco
w ał w  Szpitalu Psychiatrycznym. Po pewnym czasie jego zakład uległ likwidacji,
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DRUH CZESŁAW  POROŻYŃSKI cz. II

HUFIEC SZARYCH SZEREGÓW W  ŚWIECIU

Na jego czele stał dh Czesław Porożyński, przedwojenny instruktor harcer
ski, późniejszy komendant hufca świeckiego, który urodził się w 1905r. i pocho
dził z  Koronowa Absolwent gimnazjum męskiego w Chełmnie.

W  okresie międzywojennym był mieszkańcem Śmiecia i tutaj znalazł 
zatrudnienie początkowo uj charakterze księgowego, a później jako inspektor 

administracji w  Zakładzie Psychiatrycznym.
i

Zaczęło się  od harcerstwa

W  działalność harcerską zaangażował się od najm łodszych lat, gdyż była 
ona wpisana w tradycje rodzinne. Ojciec, oprócz działalności harcerskiej, był 
przed wojną aktywnym działaczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Matka po jego śmierci przeprowadziła się do Chełm na, gdzie zajęła się prow a
dzeniem jadłodajni. Od 1934r. Czesław zaczął prow adzić samodzielnie drużynę 
pozaszkolną. W  roku następnym kierował Kręgiem Starszoinstruktorskim im. 
M. Drzymały, do którego należało 15 harcerzy ze Świecia i okolic.

W  jego dom u odbywały się pierwsze zbiórki harcerskie, miejsce to było 
znane każdemu, kto swoją przynależnością do organizacji zamierzał kultywo

wać tradycje polskiego skautingu.

Przedsionek dyujersji

Czesław Porożyński został w  1938r. w łączony do prac przygotowawczych 
do działań dywersji pozafrontowej. Przyczynił się do tego Tadeusz Odrowski, 
ps. „Odra” z Chełm na, stojący na czele organizacji wywiadowczej o tej samej 
nazwie, co jego pseudonim. To w łaśnie on zaczął tworzyć na Pomorzu sieć 
dywersji pozafrontowej na wypadek wojny i poszukiwać do przeszkolenia
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JAK SZKOLONO HARCERZY Z SZARYCH SZEREGÓW

Zw iązek Harcerstwa Polskiego jako jeden z  pierwszych podjął w podzie
miu konspiracyjną walkę z  okupantem. Zadecydowały o tym władze  
naczelne zw iązku, przyjmując pod koniec 1939 r. krypt. „Szare Szeregi”. Ich 
hufce zaczęły powstawać niemal w całym okupowanym kraju. Aktywnym  
ich działaczem  był harcmistrz Czesław Porożyński, absolwent gimnazjum  
w Chełmnie.

D ruh Czesław Porożyński jako kom endant jednego z hufców naszego 

regionu i zarazem wielce zasłużony działacz harcerski ściśle w spółpracow ał 
z Tadeuszem Odrowskim, kierującym w Chełm nie organizacją konspiracyjną, 

krypt. „Odra”, przeznaczoną do zadań dywersji pozafrontowej.
Z pewnością ten fakt zadecydował o charakterze dalszej konspiracyjnej 

działalności dh Porożyńskiego, nastawionej głównie na szkolenie członków 
Szarych Szeregów. W  realizacji tych zadań wykorzystywano wcześniej opracowa
ne instrukcje, na podstawie których szkolono harcerzy dla potrzeb przyszłej 
konspiracji. Wynika z nich, że szkolenia miały różnorodny charakter, a ich autorzy 
starali się przewidzieć możliwie liczne i trudne sytuacje. Oto niektóre z nich:

/
Jak obezw ładnić nieprzyjaciela

Dowódca szkolenia przekazywał junakow i Szarych Szeregów marszrutę, 
którą m iał się posuwać w  określonym kierunku, celem dojścia do konkretnego 
miejsca. Na drodze urządzono na niego zasadzkę. Inny junak m iał do niego 
podejść i nawiązać pod byle pretekstem rozmowę. Powinien przy tym zmienić 
wygląd i ubiór, aby nikt go nie rozpoznał. Dwaj pozostali junacy przygotowani 
wcześniej do inscenizacji powinni z zamaskowaną twarzą podbiec do niego 
i zarzucić mu worek na głowę. Akcję tę należało przeprowadzić błyskawicznie, 
aby osoba obezw ładniana nie zorientow ała się, co się stało i nie zaczęła w ołać 

o pomoc. Podczas ćwiczeń należało zachować ciszę, nie używać imion ani 
pseudonimów, żeby w razie potrzeby utrudnić identyfikację sprawców.
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POROŻYŃSKI CZESŁAW , BYDGOSZCZ KOP
* "ODRA"

Hacmistrz ZHP w Świeciu.
Należał do wydzielonej grupy KOP "Odra" (działającej 
na Pomorzu i Mazurach) utworzonej i kierowanej przez 
Tadeusza Odrowakiego pa."Odra", "Pomian", W samym 
Świeciu należało do niej ok . 12 członków. Byli to 
m.in.:, burmistrz Mieczysław Słabędzki, komisarz 
policji Antoni Dzwoniarek, pracownik sądu i szef 
"Sokoła" w Świeciu Brunon Hoffmann, działacz Związku 
Oficerów Rezerwy ppor. Stanisław Borysiak oraz 
kupiec Teodor Regent i harcmistrz Czesław 
Porożyński. Wszyscy zaprzysiężeni zostali przez 
Tadeusza Odrowakiego. Członkowie grupy nigdy nie 
spotkali się w pełnym składzie. Na wypadek wojny 
otrzymali hasło "Wisła", z którym miał się zjawić 
łącznik. Przywieźć on miał szczegółowe instrukcje 
dotyczące działalności konspiracyjnej.

Zr.: A .Gąsiorowski, KOP, [w;] Walka podziemna..., 
s . 295 .
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