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Działalność w ruchu oporu ZWZ/AJC - "Szare Szeregi?’ 
pod d-stwem pierwszego komendanta na Podokręg Północno-Zachodniego 
Pomorskiego Okręgu AK, kpt.Józefa Olszewskiego ps. "Andrzej".
Okres 1941 rok do 5 października 1942r, tj. do czasu aresztowania* 
Kontakty Lucjan Cylkowski /harcmistrz "Szare Szeregi"/f - 
Adam Feigel, małżeństwo Marceli i Bronisława Ciara ^mieszkanie 
kontaktowe/, poza tym Józef Gruss ps."Stanisław" szef wywiadu 
rejonu «łocławek-Dydgo3zczj przewożenie meldunków na inne tereny* 
Pomoc Polakom oraz lokowanie "spalonych" członków Ruchu Oporu 
z innych terenów.

Udzielenie schronienia komendantowi "Andrzejowi" w miesz
kaniu zajmowanym wraz z rodziną w Grdyni-Witominie na okres jego 
pracy konspiracyjnej • 1941 rok do 5 października 1942r. tj. do 
czasu aresztowania.

Odbieranie leków i materiałów opatrunkowych od dr.Janusza 
A dostarczanie do punktu sanitarnego,który był pod opieką mał
żeństwa Ciara.

Aresztowana w Gdyni przez gestapo gdańskie w dniu 5 paź
dziernika 1942r. wraz z dowódcą, matką i dwoma siostrami - 
w więzieniu gdańskim do 2 grudnia 1942r.f następnie obóz Stutthof 
jako więzień nr.17517 do 24 kwietnia 1945r. tj. do czasu III-ciej 
częściowej ewakuacji. Ewakuacja barką drogą morską na wyspę Rugię.
W ezasie postoju barki w porcie Lautcrbach na wyspie Rugii udało 
się zbieo - wyzwolenie nastąpiło w dniu 4 maja 1945r. po wkro
czeniu Armii Radzieckiej xm wyspę Rugię.

5. a r  c n i ;
Elżbiety ZktnticKLe]
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Relacja Stanisławy KŁOSIŃSKIEJ
Relacja przepisana ze zbiorów dr B.Chrzanowskiego przez D.Olszewską 
w VII.1985r. i przesłana do zbiorów E.Zawackiej.

(—) E.^awacka

Po wkroczeniu Niemców do Gdyni pp.Kłosińscy zostali przesiedle- 
ni z Gdyni na Witomino, gdzie za ieszk^li przy ul.Poprzecznej Nr 18®

^ Wiosną lub wczesnym latem 1941r. do Gdyni przyjechał "Andrzej".
Przedtem działał w konspiracji we Włocławku.Po "spaleniu” przebywał 

 ̂ w Tuchlinie u Stenclów. Stenclowie byli zaprzyjaźnieni z rodziną 
Dąbrowskich, mieszkających w "Gdyni. Stenclowie zastanawiali się, 
gdzie "Andrzeja" ulokować. Został wysłany do Gdyni.

J.Gruss mówił S.Kłosińskiej (po wojnie), że "Andrzeja" wysłał 
^ na ten teren pułk.Ant©ni Sanojca. "Andrzej" trafił do Dąbrowskich, 

którzy przekazali go do Witomina na ul.Pomorską Nr 44. Tam nie było 
odpowiednich warunków do zamieszkania, więc zamieszkał u rodziców 

^ S.Kłosińskich:Stanisławy i Władysława Rogozińskich na Witominie przy 
ul.Poprzecznej 18. Tam też zaprzysiągł S.Kłosińską, która otrzymała 

^ ps."Tuja" oraz jej siostry Kazimierę i Marię. S.Kłosińska była łącz
niczką między "Andrzejem" a L.Cylkowskim. Nosiła buty do zakładu 
szewskiego na Władysława IV. Kiedyś spotkała tam przypadkiem siostrę 3£ 
Marię i dowiedziała się, że również i ją "Andrzej" wysyłał "z butami" 
do Cylkowskiego. L.Cylkowski przychodził do "Andrzeja" na ul.Poprzecz- 
ną. Punkt kontaktowy "Andrzeja" znajdował się także u Garbów przy 
ul.Mściwoja. "Andrzej" kontaktował się tam z Marcelim i Bronisławą 
Ciarami. S.Kłosińska zanosiła tam paczki od "Andrzeja" i spotykała 
się z dr.Wiktorem Janusze®. Brała od niego leki dla "Andrzeja" - 
cierpiał na bezsenność.
Na Witominie często kontaktował się z "Andrzejem" wuj S.Kłosińskiej 
Jan Kwiatkowski - poseł Stronnictwa Narodowego. S.Kłosińskiej wiadomo, 
że "Andrzej" jeździł parokrotnie do Warszawy.
Na terenie powiatu morskiego "Andrzej" starał się scalić inne orga
nizacje konspiracyjne. 0 ich organizacji powiedział tylko tyle, że 

^ jest to organizacja wojskowa. Posłał A.Jarockiego, aby prowadził roz
mowy z przedstawicielami TOW "Gryf Pomorski". S.Kłosińska chodziła 
wraz z siostrą. Marią i "Andrzejem" do lasu witomińskiego na spotkania 

V z A.Jarockim. W lesie tym kontaktował się także ze Stefanem Janiakiem. 
A.Jarocki bywał często u Ciarów«
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"Andrzej” miał także kontakt z Wehrmachtowcami - polakami, 
którzy miali "grupę". I.Iiał też stały kontakt z A.Feiglem.
Na Poprzeczną przychodził też do”Andrzeja" J.potrykus z „rejhero.va.
±'o wojnie J. Gruss mówił S.Kłosińskiej, że "Andrzej" zdobył plany 
pól minowych, Według 3.Kłosińskiej poglądy polityczne "Andrzeja” 
były zbliżone do kół endeckich.

.,'czesną jesienią 1942r. w Gdyni rozpoczęły się masowe areszto
wania wśród członków ruchu oporu. Najpierw aresztowani zostali: 
L.Cylkow3ki, L.Gwiazda, Garbowie i Kaszutowie. "Andrzej" nie był 
aresztowany bynajmniej z winy L.Cylkowskiego.

./ dniu 3.października 1942r. został aresztowany "Andrzej”, 
matka 3.Kłosińskiej - Rogozińska, 3.Kłosińska i siostra Kazimiera, 
Druga siostra aresztowana była 5.października* fikcja ta miała miejsce 
przy ulicy Poprzecznej 18 w domu Rogozińskich - Kłosińskich.Andrzej 
uprzedzał, że kiedy będzie mu groziło niebezpieczeństwo zażyje tru
ciznę, którą nosił-w kieszeni kamizelki. W momencie aresztowania tego

/dokonał. 3.Kłosińska zauważyła, że nie chodził już normalnie - jakby 
powłóczył nogami. Pod domem stało kilka samochodów z gestapowcami, 
którymi dowodził Leyer. wszyscy aresztowani zostali skuci - ręce 
mieli z tyłu. d jednym samochodzie siedziała matka S.Kłosińskiej,
3.Kłosińska i "Andrzej". W drodze podali sobie ręce - na pożegnanie. 
".Andrzeja" ręka również była jakaś dziwna - trochę jakby bezwładna.
Po przywiezieniu na Kamienną Górę zostali ulokowani w celach, przez 
pomyłkę S.Kłosińska znalazła się w jednej celi z i.jatką. "Andrzej" zo
stał umieszczony osobno. Cela 3.Kłosińskiej graniczyła z umywalką.
U pewnym momencie usłyszały zapytanie skierowane do kogoś w języku 
niemieckim: "Andrzeju" od kiedy chorujesz na serce?” W odpowiedzi 
słychać było płukanie gardła, potem 3.Kłosińska słyszała bieganinę 
i krzyki gestapowców;"Ten pies się otruł”. >
Podczas przesłuchania gestapo nic nie wspominało, że "Andrzej” nie 
żyje. pokazano S.Kłosińskiej zdjęcie Jego opartego o poduszki na 
tapczanie. Ale patrząc na to zdjęcie, domyślała się, że przedstawia 
ono nieżywego człowieka. Gestapo nigdy nie usiłowało wymusić na niej 
zeznań poprzez insynuacje jakoby pewne rzeczy powiedział już "Andrzej" 
S.Kłosińskiej na Kamiennej Górze "Andrzej" szepnął: ”i\iie przyznawać 
się.” wsypa ta przypuszczalnie przyszła z Bydgoszczy. S.Kłosińska 
przypomina sobie, że "Andrzej" był bardzo religijny. Często, gdy się 
wchodziło do jego pokoju, to można go było zastać odmawiającego róża
niec.

- 2 -
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podobno jakaś kobieta, która tyła sprzątaczką na Kamiennej 
Górze widziała jak zwłoki "Andrzeja” wywożono. Jednakże po wojnie 
kobiety tej nie udało się odszukać*

Nie wiadoino więc, gdzie został pochowany.

- 3 -
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itel&cja Stanisławy KŁOSIŃSKIEJ
helaoja przepisana 80 zbiorów dr 3.Chrzanowskiego przez D.Olszewską
w VTI.1985r. 1 przesiana de zbiorów g.Zawaekiej.

(•) K./,8Wa«SZU

Po wkroczeniu Nieme ów de Gdyni pp.Kłosińscy sos tali przesledle- 
mi z Gdyni ma fitenine, gdzie zamieszkali prsy ul.poprzecznej Nr 18.

Wiosną lub wezesayn lates 194lr. de Gdyni przyjechał "Andrzej". 
Przedten działał w knnspiraeji we Włocławku.Fe "spaleniu" przebywał 
w Tuehlinie n stenelów. Stenclowie byli zaprzyjaźnieni s rędziną 
Dąbrewsicieh, nioszkająeyeh v Gdyni. Stenclowie zastanawiali się, 
gdzie "Andrzeja" ulokować. Zestał wysłany de Gdyni.

J.Gruss wówił S.Kłosińskiej (pe wojnie), te "Andrzeja" wysłał 
na ten teren pułk.Antoni Sanejca. "Andrzej" trafił de Dąbrowskich, 
którzy przekazali go de Witenina na ul.powerską Nr 44. Tan nie byłe 
odpowiednich warunków de zaniesskanla, więc zamieszkał u redzieów 
S.Kł osińskich* Stanisławy i Władysława hogosińskich na *itowinie prsy 
ni.Poprzecznej 18. Tan te* zaprzysiągł S.Kłosińską, która etrzyna^n 
ps."Tuja* oraz jej siostry Kazimierę i Marlę. S.Kłosińska byłn łącz
niczką Między "Andrzejem" n L.Cylkewskim. Nesiła buty de zakładu 
esewsklege na Władysława IV. Kiedyś spotkał* tan prsypadklen siostrę U 
Marię i dowiedziała się, ie również i ją "Andrzej" wysyłał "* butami* 
de Cylkewsklege. L.Cylkewski przychodził de "Andrzeja" na ul.Poprzecz
ną. punkt kontaktowy "Andrzeja" znajdował się takie u Garbów przy 
ul.Mściwoja. "Andrzej" kontaktował się tam s Marcelim i Bronisławą 
Clarami. S.Kłosińska zanosiła tam paeski od "Andrzeja" i spotykała 
się z dr.Wiktorem Januszów. Brała ed niego leki dla "Andrzeja* - 
cierpiał na bezsenność.
Na witaminie częste kontaktował eią z "Andrzejem" wuj S.Kłoslńsklej 
Jan Kwiatkowski - poseł Strwanietwa Narodowego. S.Kłosińskiej wiadome, 
de "Andrzej* jeździł parokrotnie de Warszawy.
Na terenie pewiatn nerskiego "Andrzej" starał się scalić inne orga
nizacje konspiracyjne. 0 leh organizacji powiedział tylko tyle, że 
jest te organizacja wojskowa, posłał A.Jareckiego, aby prowadził rez- 
newy z przedstawićiolani TOW "Gryf Pomorski". S.KłosIńska chodziła 
wraz s siostrą Marlą i "Andrzejem" de lazn witenińskiego na spotkania 
s A. Jarockim, l leeie tym kontaktował eią takie ze Stef amen Janiakiem. 
a.Jarecki bywał częste n Clarów.
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"Andrzej" Miał także kontakt z (/ehrmaohtewcaai - i ©lakami, 
którzy Biali "grupą*. Miał tai stały kontakt z A.Jeiglem.
Na Poprseezną prayehedził tai do^AMdrzeja" J.potrykus a Wejherowa.
Pa wojnie J. Grusa mówił S.Kłet Msklej, śe ‘•Andrzej” zdobył plany 
pól minowych. Według 3.Kłosińskiej poglądy polityczne "Andrzeja* 
były zbliżone do kół endeekloh.

/c ze sną jesionią 1942r. w Gdyni rozpoczęły się nasowe areszto
wania wśród członków ruchu oporu* Najpierw aresztowani zostali! 
LoCylkewski, M.Gwiazda, Garbowie 1 Kaszutewio. *Andrzej" nie był 
aresztowany bynajmniej z winy L.Cylkoars kiego.

M dnia 3.października 1942r. został aresztowany “Andrzej", 
natka S.Kłosińskiej - Rogozińska, 3.Kłosińska i siostra Kazimiera* 
Druga siostra aresztowana była 5•października. Akaja ta Miała mlejse« 
przy uliay peprzoaznoj 18 w dema Rogozińskich - Kłosińskich.Andrzej 
uprzedził, że kiedy będzie mu groziło niebezpieczeństwa zażyje tru
cizną, którą neslł w kłoszeni kamizelki. f MCMeneie aresztowania togi 
dokonał. S. Kłos Ińska zauważyła, że nie chodził już normalnie - jakby 
powłóczył nogami. Pod doaeM stała kilka samochodom s gestapowcami, 
którymi dowodził Loyor. wszyscy aresztowani zostali skuci - ręce 
mieli z tyłu. U jednym samochodzie siedziała matka S.Kłosińskiej,
3.Kłosińska 1 "Andrzej”. V drodze podali sobie rąee - na pożegnania. 
"Andrzeja" ręka również była jakaż dziwna - trochę jakby bezwładna.
Po przywiezienia ma Kamienną Górą zostali ulokowani w celach. Przez 
poąyłką S.Kłosińska znalazła się w jednej cali z Matką. "Andrzej* za
stał umieszczony osobno. Cela S.Kłosińskiej graniczyła a umywalką.
U pewnym MOMoneio usłyszał#, zapytanie skierowano do kogoś w języku 
niemieckie* "Andrzeju* od kiedy chorujesz ma serce?" « odpowiedzi 
słychać było płukania gardła. Potem S.Kłeaińeka słyszała biegamimę
i krzyki gestapowców*"Ton pies się otruł*.
Podczas przesłuchania gestapo nie nie wspominało, ża "Andrzej* nie 
żyje* Pokazano S.Kłosińskiej zdjęcie Jego opartego o poduszki na 
tapczanlc. Ale patrząc na to zdjąeio, domyślała się, że przedstawia 
ono nieżywego człowieka. Gestapa nigdy nie usiłowało wywusić ma miej 
zeznań poprzez insynuacje jakoby pewno rzeczy powiedział już "Andrzo; 

3.Kłosińskiej na Kaaiennej Górze "Andrzej* szepnął*"Nic przyznawać 
się.* Wsypa ta przypuszczalnie przyszła z Bydgoszczy. S.Kłosińska 
prnypeaina sobie, że "Andrzej* był bartna religijny* Częste, gdy się 
wchodziło dc jego pokoju, to nożna go było zastać odnawiającego róża
niec.

11



pedebna jakaś kebiata, która była sprsątaeską aa Kamienaej 
Górae widziała jak sw£akl "Aadrsaja” wyweżeae. Jednakże pa wajala 
kabiaty taj ale ttdała ei* edseukać.

Kia aiadaae wi^a9 gdBle aaetał peehewany.
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B! fi

rstwo Kłosińscy mieszkali-przed wojną w Gdyni.Po wkroczeniu 
Ifcmców zostali przesiedleni na Witomino,gdzie zamieszkali na 
^poprzecznej Nr 18.
'iosną lub wczesnym latem 1941r. do~ Gdyni przyjechał "‘Andrzej ". 
źedtem działał w konspiracji we Włocławku.Po"spaleniu"prze- . 
rał w Tuchlinie u.Stenclów.Stenclowie z kolei byli zaprzyja- 

n̂ienii z  rodziną Dąbrowskich mieszkającą w Gdyni.. 
oOspaleniu"’ we Włocławku Stenclowie zastanawiali się gdzie"An- 
rzeja"’ ulokować.Został wysłany do Gdyni.J.Gruss mówił S.Kłosiń- 
kiej/po wojnie/,że,łAndrzeja"wysłał na ten teren pułkownik Anto- 
i: Sanojca."Andrzej”’ trafił do Dąbrowskich, którsy przekazali go 
Titom na ulicę Pomorską nr 44. Jednakże tam nie było odpowiednich 
arunków do zamieszkania.Został więc przekazany do rodziców S. 
tosińskiejjStanisławy- i Władysława na Witomino na ulicę Poprze

czną.Tam zaprzysiągł S. Kłosińską, którą, otrzymała pseudonim"Tuja", 
oraz siostry jej Kazimierę i Marię.S.Kłosińska pełniła funkcję 
łączniczki między "Andrzejem" a Ł.Cylkowskim.Nosiła buty do za
kładu szewskiego na Władysława IV.Kiedyś spotkała tam przypad
kiem siostrę Marię i dowiedziała się,że również i ją "Andrzej"' 
wysłał z "butami" do Cylkowskiego.L.Cylkowski przychodził do"An
drzeja"’ na ulicę Poprzeczną.
Punkt kontaktowy "Andrzeja" znajdował się także u Ciarów przy 
ulicy Mściwoja."Andrzej" kontaktował się tam z Marcelim i Bro
nisławą Ciarami.Mieszkanie ich pełniło rolę punktu sanitarnego 
/między innymi/.S.Kłosińska zanosiła tam paczki od "Andrzeja" i 
spotykała się z dr Wiktorem Januszem.Brała od niego leki dla 
"Andrzeja"-cierpiał on na bezsenność.
Na Witominie często kontaktował się z "Andrzejem"' wuj S.Kłosiń
skiej Jan Kwiafckowski-poseł Stronnictwa Narodowego.Przyjeżdżał 
on do Kłosińskich pod pretekstem odwiedzenia ich.
S.Kłosińskiej wiadomo,że"Andrzej"jeździł parokrotnie do Warszawy.

Na terenie dawnego powiatu morskiego "Andrzej"stsrał się 
scalić inne organizacje konspiracyjne.o ich organizacji powiedz 
dział tylko tyle,że jest to organizacja wojskowa.Posyłał A.Ja
rockiego,aby prowadził rozmowy z przedstawicielami TOW"Gryf Po- 
morski’5 .S. Kłosińska chodziła w a z  z siostrą Marią i" Andrze jem" 
do lasu witomińskiego na spotkania z A.Jarockim.W lesie tym kon
taktował się także *,e 3.Janiakiem.A.Jarocki bywał często u 
Ciarów.
"Andrzej "miał także kontakty z Wehrmacht owe ami-Po&akaiui, którzy

i:
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aieli grupę.Miał też stały kontakt* z A.Feigslem.Na ulicę Po- 
Iprzeczną przychodził też do "Andrzeja" J.Potrykus z Wejherowa.
“jo wojnie J.Grass mówił S.Kłosińskiej,że "Andrzej"' zdobył pła
tny pól minowych.
fedług S.Kłosińskiej poglądy polityczne "Andrzeja" były zbliżo- 
Ifte do kół endeckich.
Ifczesną jesienią 1942r’ w Gdyni rozpoczęły się masowe aresztowa
na wśród członków ruchu oporu.Najpierw aresztowani zostali I. 

gbylkowski,M.GWiazda,Garbowie i Kaszubowie.”Andrzej"' nie był are- 
fsztowany bynajmiej z winy^L.Cylkowskiego.-
%  dniu 3 października 1942r został.aresztowany "Andrzej",matka
rS.Kłosińskiej,S.Kłosińska i siostra Kazimiera.Druga siostra are-
HI*•sztowana była 5 października.Akcja ta miała miejsce przy ulicy 
^Poprzecznej Nr 18 w domu Kłosińskich."Andrzej"' uprzedzał,że.kie- 
Fdy będzie mu groziło niebezpieczeństwo zażyje truciznę,którą no- 
sił w kieszeni kamizelki.Jm' '•W momencie aresztowania przypuszczalnie tego dokonał.S.Kłosiń- 

jfska zauważyła, że nie chodził już normalnie-jakby powłóczył no- 
| gami.Przed domem stało kilka samochodów z gestapowcami,którymi 
dowodził leyer.Wszyscy aresztowani zostali skuci-ręce mieli z 
'tyłu.W jednym samochodzie siedziała matka S.Kłosińskiej,S.Kło
sińska i" Andrze j" .W drodze podali sobie ręce-na pożegnanie."AK- 
drzeja"ręka również była jakaś dziwna-trochę jakby bezwładna.
Po przywiezieniu na Kamienną Górę zostali ulokowani w celach, 
przez omyłkę* S.Kłosińska znalazła się w jednej celi z matką. 
"Andrzej został umieszczony osobno.Cela S.Kłosińskiej graniczy
ła z umywalnią.W pewnym momencie usłyszały zapytanie skierowa
ne do kogoś w języku niemieckim?"ANdrzejun od kiedy chorujesz 
na serce?".W odpowiedzi słychać było płukanie gardła.Potem S. 
Kłosińska słyszała bieganinę i okrzyki gestapowców:"Ten pies 
się otruł".
Podczas przesłuchania gestapo nic nie wspominało,że"Andrzej"nie 
żyje.Pokazywano S.Kłosińskiej zdjęcie jego opartego o poduszki 
na tapczanie.Ale patrząc na to zdjęcie,domyślała się,że przedst 
ono nieżywego człowieka.Gestapo nigdy nie usiłowało wymusić na 
niej zeznań poprzez insynuacje,jakoby pewne rzeczy powiedział 
3 uż" Andrze j" . .Kłosińskiej jeszcze przed śmiercią.' le już na Ka
miennej Górze "Andrzej" szepnął:"Nie przyznawać się-C.
^sype ta przypuszczalnie przyszła ż Bydgoszczy.
S.Kłosińska rzypominą sobie,że "Andrzej"był bardzo religijny. 
Częstor,.gdy się wchodziło do. jego pokoju,można go było zastać 
odmawiającego różaniec. § *
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podobno jaka ś kobieta,która była sprząta zką.na Kamiennej 
Górze widziała,jak zwłoki "Andrzeja" wywieziono.Jednakże po 
wojnie kobiety tej nie udało się dotąd odszukać.Nie wiadomo 
więc gdzie został pochowany.

C/l.(9k%. tSjćlIyĆ,
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W artykule Pana Pułkownika dr Konrada Ciechanowskiego 
" W sprawie zbieżności nazwisk", zamieszczonym w WTK nr 21 
z dnia 24 maja Ir., zakradła się pewna nieścisłość.

Chciałabym wyjaśnić, że "Andrzej" po skierowaniu do Gdyni 
na stanowisko komendanta podokręgu płn.-zachodn. Pdmorskiego Okręg 
ZWZ, zamieszkał najpierw przez kilka tygodni przy ul. Pomorśkiej 4 
u Marii i Jana Witt ów. Wobec tego, że usyrowanie mieszkania nie 
dawało dostatecznego bezpieczeństwa, zmuszony był się przenieść.

N§ propozycji Jana Witta i po wyrażeniu zgody mojej rodziny 
ulokował się "Andrzej" w Gdyni - Witominie przy ul. Poprzecznej 18 

^łytj. u Rogcaińskich,gdzie też faktycznie mieszkał. Nigdzie się też j 
już nie przenosił, gdyż miał u nas pewne schronienie - co najlepiej 
świadczy, że mógł przez blisko 1 1/2 roku rozwijać swoją działal
ność. Współpracowaliśmy z "Andrzejem" wypełniając jego polecenia, 
t.zn. moja nieżyjąca już siostra Kazimiera i wraz ze mną moja sios 
Maria. Rodzice moi byli również zorientowani o naszej konspiracji.y 
Ukrywanie "Andrzeja" było o tyle bezpieczne, że zajmowaliśmy na 
Witomiaie po wysiedleniu z Gdyni, baraczek usytuowany w ogrodzie. 
Wokół nas mieszkali w większości Polacy wysiedleni z śródmieścia. \
0 istnieniu "Andrzeja" jednak nikt na Witominie na wiedział. Toteż"' 
cały Witomin był poruszony, gdy przed barak Rogozińskich zajechały 
wozy gestapowskie, wyprowadzając "obcego mężczyznę" w kajdanach oraz 
moją matkę z córkami.

0 naszej konspiracji i "Andrzeju" poinformowana była jedynie 
nasza ówczesna sąsiadka /jeśli chodzi o ludność Witamina/ mieszka- 

^ jąca obecnie w Peru, Czesława Kupis. U niej t e ż s i ę  "Henio" 
^Mieczysław Grycmacher, który zginął dopiero pod koniec okupacji.

^ 0 rodzinie Dąbrowskich wiadomo mi jest, że Regina Dąbrowska
pośredniczyła w wystawianiu lewych dokumentów ha nazwisko Juliusz 

v/ Wegner, które uzyskała od Wincentego Szpręga, zatrudnionego wówczas - 
w gminie Linia pow. Wejherowo. W/w. wyświadczał naszemu ruchowi nie
jedną przysługę.

Pod nazwiskiem Juliusz Wegner był "Andrzej"- Józef Olszewski 
oficjalnie zameldowany u rodziny Krampów w Gdyni przy ul. Nowo|crodz^. 
kiej i posiadał f^byjną kartę pracy jako roboimik w tartaku w Gdyni -
Sfeyicra±Bx Grabówek, 2K(taxkx£xfcx$MixxxzRxszy±ax co załatwił mm Wła

vdysław Dulek. Jednak jak już zaznaczyłam, przez cały czas pobytu 
w Gdyni, po przeniesieniu się z poprzedniego ukrycia u rodziny Wit'4 
faktycznie mieszkał u Rogoaińskich na Witominie, skąd też zabrało
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"Andrzeja" gestapo. Nie zdążył niestety umknąć gestapowcom - 
zabiegaliśmy kilkakrotnie o nowe locum dla niego, nastręczało to 
jednak wiele trudności, bo i gestapo stale jego poszukiwało.

Pragnę jeszcze dodać, że stałym gdyńskim punktem kontaktowym 
"Andrzeja* z kilku swoimi podkomendnymi z terenu, było mieszkanie 
Bronisławy i Marcelego Ciars w Gdyni przy ul* Mściwoja .10 i z racji 
dozorstwa domu Ciarowie mieli również możliwość przechowywania 
rzeczy kdnspiracyjnych. Nie mogę pominąć faktu, że szlachetność, 
ofiarność i absolutną bezinteresowność tej rodziny, "Andrzej" przy 
każdej okazji podkreślał.

- •; - ... ~ •• - -} ■ v ą J ' * ' •' f' '■ i . • • * t
W dalszym ciągu chciałabym poruszyć błędne pogłoski o harc-‘ r, " •' ' Ti . . - i ' *mistrzu Lucjanie C y l k o w s k i m ,  jakoby Lucjan po wyjściu 

z obozu przeniknął w szeregi Tajnej Organizacjo Wojskowej "Gryf 
Pomorski" jako agent gestapo* Jest to wysoce krzywdzące dla pocięci 
nieżyjącego już harcmistrza. Cykowski wogdle nie wyszedł z poza bram 
Stutthofu, tylko został stracony w Stutthofie. Żyją jeszcze koledzy 
i koleżanki obozowe, ktdrzy mieli okazję naocznie stwierdzić jego 
postawę gdy szedł godnie na szafot, a z ust jego wyrwały się ostat
nie słowas "Niech żyje Polska"—  Tak nie ginie zdrajca !

2 harcmistrzem Cylkowskim "Andrzej" ściele wep6łpracował 
i obaj byli zawsze zgodni w swoich poglądach - byłam łącznikiem 
między "Andrzejem" i Lucjanem. Mogę jeszcze dodać, że Cylkowski nie 
skorzystał z możliwości wyjazdu\|do Denli wraz z żoną i dziećmi,/żona 
była Dudką/ tylko podkreślał że jest Polakiem i jego miejsce w tych 
tragicznych chwilach może być tylko w Ojczyźnie* Z całą pewnością 
wiem, że Cylkowski nie zdradził "Andrzeja" i nie przyczynił się do 
jego aresztowania* Cop^rawda,aresztując "Andrzeja" i naszą rodzinę, 
gestapowcy przyprdfedzili nieco wcześniej aresztowanego harcmistrza C*,ł v
który - jak już zaznaczyłam, był mi osobiście i dobrze znany lecz do
piero na odezwanie się gestapowca i wymówieniu nazwiska Lucjana, do
wiedziałam się, że to był Cylkowski - tak potwornie był zmasakrowany, 
że nie można było jego poznać* W jakim stanie Cylkowskiego przywie
ziono do obozu, mogą najlepiej potwierdzić koledzy obozowi, którzy 
się ofiarnie nim zaopiekowali.

Na pewnego rodzaju usprawiedliwienie Cylkowskiego co do zdradj 
dodaję, że "Andrzej" /wspomiaał mi o tym/ kiedyś zauważył, że jest 
śledzony przez jednego z młodych harcerzy i uważał, że to przez et* 
kawość gdzie też mieszka. Było to długo przed aresztowaniem, i t 
młody człowiek po "wsypie" prawdopodobnie był przyczyną licznych 
sztowaii. Podobno po wyjściu z obozu i przedostaniu się zagranicę 
stał tam rozstrzelany. <» _ 20



Pragnę jeszcze wsp. mnieć, że pierwsze relacje o aresztowaniu
i ósierci "Andrzeja” - Jozefa Olszewskiego, przekazana została 
przeze isnie rodzinie Olszewskich, która w|swiązku z ukazaniem się 
w różnych publikacjach nazwiska Józefa Olszewskiego, zabiegała usil
nie o wyświetlenie sprawy. Drogę do naszej rodziny znalazł Józef 
Grues t szef wyjladu Pomorskiego Okręgu Aa . Znałam jego osobiście
i on też spowodował przyjazd p. Marii Wittek z Warszawy, siostry 
Józefa Olszewskiego, na której ręce wysłałam wyjaśnienie o aresz
towaniu i śmierci "Andrzeja”, gdyż w jednym wozie wraz z moją matką 
geśtapowcy dostarczyli nas do więzienie, a w uszach długo brzmiały 
mi jego ostatnie słowa! "Sie przyznać się".
Jak wiadomo, "Andrzej* przed zakuciem w kajdany zażył truciznę.

isypada mi jeszcze powiedzieć, że sprostowanie moje rozpo
częłam też z my^lą, by nie posądzono mnie o podawanie nieprawdzi
wych danych, gdyż powiązane to jest z złożonym przeze mnie 
w 2BoWiD'zie jeszcze w ub. roku wnioskiem o dodatek, do renty.
Tym bardziej przykro mi było niedawno usłyszeć w trakcie rozmowy 
w gyi gdyński® oddziale ZBpWiB, że na Pomorzu nie było żadnego ruchu 
oporu, a kto pozostał w Gdyni, zadeklarował się po stronie niemiec
kiej. Ha moje oświadczenie, że są przecież świadkowie odpowiedziano, 
że świadkowie mogą być fałszywi. Było to tak bolesne, że nie star
czyło siłf aby się oburzyć, bo przecież każdy Polak powinien wie
dzieć, że mimo bardzo trudnych warunków i represji, całe Pomorze 
zdało egzamin ze swego patriotyzmu, a nasza kszubska ludność godnie 
reprezentowała polskość. Z podziwem też obserwowałam bezinteresowną 
o f i a r n o l u d u  kaszubskiego.

\

Gdynia,dnia 12 czerwca 1970r.
Stanisława Kłosińska 

z d. Rogozińska
Gdynia, ul. Krasickiego 36/6.
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Kłosińska Stanisława
ur. 13.01.05 '

SzSz "Gryf' Pomorze, Półn.-Zach. Podokr. Okręgu Pom. AK 

łączniczka

Adres: Gdańsk - Zaspa,

Lista WSK, str.: 10/119
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