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Dalszy ciąg działania w konspiracji załączana wg relacji 

Dr.med.Henryka Kotowskiego, Kartuzy, ul.Pl.Ceynowy nr.6,

.który opisu-ie dalszej3g£^ oraz relacje

Alfonsa Wonewskiego z A.M. w Szczecinie o ostafekich 

ilniach życia Lucjana w rewirze obozu koncentracyjnego 

w Stutthofie..oraz ko l.Ą eam i Prusińskiego-byłego właści

ciela hotelu w Wejherowie. On to dzielił pryczę & Lucjanen do 

ostatnich w chwil- to jest do chwili powieszenia na placu 

apelowym obozu w Stutthofie. Lucek Cylkowski prosił kol. 

Prusińskiego, ż-eby jego pos powanie i walkę z hitleryzmem 

została właściwie przedstawiona.

Niech ta moja relacja wniesie choć trochę właściwego światła 

do biqgramu Lucka Cylkowskiego, mego serdecznego przyjaciela 

i zarazem dobrego i wspaniałego-polaka.
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Odpis z oświadczenia w sprawie Lucjana Cylkowskiego

Dr med. Henryk K o t o w s k i  Kartuzy ul. PI. Geynowy nr 6. Co d' 

osoby Lucjana Cylkowskiego, nauczyciela zatrudnionego w okresie mi- 

dzywojennym w Gdyni, składam niniejszym bezstronne i na prawdzie i 1' - 

legające oświadczenie, dotyczące jego postawy patriotycznej i obywa

telskiej. Lucjana C y l k o w s k i e  g o ,  zapoznałem w Gdyni w roi-u 

1936, gdzie byłem zatrudniony jako lekarz asystent w Szpitalu Miej. i . 

Cylkowski był nauczycielem z powołania i nadzwyczaj kochał swój zawód. 

Jako nauczyciel był mocno związany z ruchem harcerstwa, organizow- l' i 

prowadził szkolne drużyny harcerskie, wpajając w podopiecznej młodzie

ży cechy patriotyczne, obywatelskie i zasady czerwonokrzyskie. W t • 

czesnym społeczeństwie gdyńskim, cieszył się ogromnym zaufaniem, i . 

szanowany jako żarliwy nauczyciel-patriota. Po wybuchu II wojny ć 
towej, został przez władze okupacyjne, jako polak zwolniony z obo 

zków nauczyciela. Pozostał jednak na terenie Gdyni, gdzie rozwijn 

szeroką działalność konspiracyjną szczególnie wśród młodzieży orgo i - 

żując tajne drużyny harcerskie, których zadaniem było gromadzenie in

nych tyczące okupacyjnych sił zbrojnych, szczególnie morskich i IL -
& O • sx , f$  hjL

wych. Za działalność patriotyczną został w jesieni 19^2 r. przez 

dze Gestapo aresztowany i osadzony w wię-zieniu w Gdańsku. W  poloy 

roku 19^-3 zjawił się Lucjan Cylkowski w późnych godzinach wieczór?' 

w moim mieszkaniu w Kartuzach i oświadczył mi, że został przez włr. 

Gestapo w Gdańsku, zobowiązanym do wykrycia dostępu i rozszyfrowanie 

tajnej organizacji M G r y f P o m o r s k i 1*. Jako powód zwolni 

nia z Gestapo miał oświadczyć członkom organizacji, że uciekł z szer>.' 

gów współwięźniów na terenie Gdańska, podczas transportu z więzieni:1 

Gestapo do wię-zienia policyjnego. Cylkowski oświadczył mi w zaufani 

że istotnie taki sfingowany transport z ostał przez władze Gestapo do

konany i w porozumieniu ze strażnikami uciekł.Po przeprowadzeniu t( 

g a aranżowanej ucieczki , został przez władze Gestapo ząojjątrzont  ̂w 

dokumenty policyjne i samochodem osobowym przewieziony do miejscowi • 

i* ci Borcz w powiecie kartuzkim. Cylkowski oświadczył mi, że do Bor< 

został odstawiony na jego prośbę z tym umotywowaniem, że najpierw u- 

daje sio do leśnictwa Sarni-Dwćr niedaleko Borcza, gdzie jego wujd 

był leśniczym. Z tamtąd, według otrzymanego polecenia miał się udać 

już sanodzie lnie na teren powiatu kościerskiego i tam wykonać poleco

ne zadanie. Do swojego wujka do Sarniego-Dworu śię nie udał, tylko 

pieszo przyszedł do mnie, aby mnie o polecanych zadaniach i o dot;
ITi Łc C 'j t V t ̂  p ..

czasowym stanie rzeczy^poinformować i prosił: "cv'r- o udzielenie 

nych, związanych z rozeznaniem w terenie. Po dłuższym przedyskui
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niu całokształtu sprawy ustaliliśmy, że jeśli tę całą akcję zapo

czątkował, z której nie ma już powrotu, musi i dokończyć. Dokładnie 

pamiętam, że Cylkowski oświadczył mi, że decydując się na taki ryzy

kowny krok, kierował się romantyczną zasado wallenrod^zmu t,j. zwal

czyć wroga od wewnątrz. Zgodnie z poleceniem Gestapo miał po 2 - 3 

tygodni wrócić do swoich wysłanników z całym materiałem rozszyfrowa

nia organizacji " Gryf Pomorski ” . W zamian za to obiecano mu spe

cjalną nagrodę i zapewnienie dostatnich warunków życiowych na dal

sze lata. Po trzy-dniowym pobycie u mnie, udał się Cylkowski do Ko

mendy organizacji " Gryf Pomorski " na terenie powiatu kościerskie- 

go, aby ostrzec organizację całą przed zamie-rzonym jej likwidowa

niem przez władze Gestapo. Od tego czasu Łucjana Cylkowskiego wię

cej nie widziałem. Dowiedziałem sie jednak , że Cylkowski po porozu- 

mieniun się z kierownictwem organizacji 11 Gryf Pomorski " do władz 

Gestapa się nie zgłosił, tylko ukrywał się na terenie x)Owiatu wejhe- 

rowsklep:o w Bolszewie, gdzie dalej prowadził akcję.konspiracyjną w 

w porozumieniu z kierownictwem " Gryf Pomorski " . Przez łącznicz

kę jedną - zdrajczynią - , został w Bolszewie przez władze Gestapo 

aresztowań?/ i odstawiony do obozu koncentracyjnego w Sztutthofi e , 

F.dzie public 

został powie

Henryk Kotowski., Pieczęć podłułna: Dr.Media Ii. Kotowski Kartuzy.

-  2 -

znie w obecności współwięźniów obozu koncentracyjnego,
i- V -f 'f ■■ :ł

s z ony.) Kartu z y , dnia 3. listopada 1975 roku /-/ Dr. med
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Odpis Q3?f;inalłiep:o oświadczenia .

Szczecin,dnia 4.X.1975r.Prof.Pr.med Alfons Wojewski 

Szczecin Al. Powstańców 43 m  15.Oświadczenie.Niniejszym 

oświadczam iż odnośnie Lucjana Cylkowskiego wiadomo mi co 

następuje iLucjan Cylkowski przebywał w  roku 1942 lub 1943 

w Gestapo Gdańskim jako więzień.Stamtąd w  czasie przeprowafl 

do więzienia uciekł.Następnie przestrzegł pisemnie komórkę 

organizacyjną G r y f a  Pomorskiego w  Wejherowie,iż placów! 

jest przez Gestapo wylcryta i wszyscy członkowie zostaną 

w  najbliższym czasie aresztowani. W 1944 roku Cylkowski 

został przez Gestapo w Bolszewie aresztowany a następnie 

po ciężkich przesłuchaniach ftorturowaniu i biciu prsewiez.1< 

do Obozu Koncentracyjnego Stuttof. Cylkowski miał na ciele 

liczne krwiaki oraz złamanie kości przedramienia.Po wylurcz i 

został powieszony przez SS-manów w obozie ,co widziałem 

na własne oczy . Oświadczam lż nic ml nie jest wiadomo. 

aby kogokolwiek z Polaków Oykowslcl zdradził 1 współpracował 

.z Gestapo . Alfons Wojewski . Pięczęó podłużna s Prof. dr 

med.habil.Alfons Wojśwski.

Za zgodność odpisu z pismem orginalnym: 

Gdynia tdnla 17.listopada 1975r.
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Odpis z oświadczenia w sprawie Lucjana 

Cylkowskiego 

Dr med Henryk Kotowski Kartuzy ul.Plac Sejmowy 6.

Co do osoby Lucjana Cylkowskiego nauczyciela zatrudnionego w ok

resie międzywojennym w Gdyni, składam niniejszym bezstronne i na 

prawdzie polegające oświadczenie, dotyczące jego postawy patriotycz 

nej i obywatelskiej. Lucjana Cylkowskiego zapoznałem w Gdyni w 

1936r. gdzie byłem zatrudniony jako lekarz asystent w Szpitalu 

Miejskim. Cylkowski był nauczycielem z powołania i nadzwyczaj kocha! 

swój zawód. Jako nauczyciel był mocno związany z ruchem harcerstwa, 

organizował i prowadził szkolne drużyny harcerskie, wpajając w 

podopiecznej młodzieży cechy patriotyczne, obywatelskie i zasady 

czerwonokrzyskie. W ówczesnym społeczeństwie gdyńskim cieszył się 

ogromnym zaufaniem, był szanowany jako żarliwy nauczyciel-patriota. 

Po wybuchu II wojny światowej, został przez władze okupacyjne, jako 

Polak zwolniony z obowiązków nauczycielskich. Pozostał jednak na 

terenie Gdyni, gdzie rozwijał szeroką działalność konspiracyjną 

szczególnie wśród młodzieży organizując tajne drużyny harcerskie, 

których zadaniem było gromadzenie danych tyczące okupacyjnych sił 

zbrojnych, szczególnie morskich i lądowych. Za działalność patrio

tyczną został w jesieni 39*IX.1942 przez władze gestapo aresztowany 

i osadzony w więzieniu w Gdańsku. W poł. 1943*'. zjawił się Lucjan 

Cylkowski w późnych godzinach wieczornych w moim mieszkamiu w Kar

tuzach i oświadczył mi, że został przez władze gestapo w ^dańsku 

zobowiązanym do wykrycia dostępu i rozszyfrowania tajnej organizac

ji "Gryf Pomorski". Jako powód zwolnienia z gestapo miał oświadczyć 

członkom organizacji, że uciekł z szeregu współwięźniów na terenie 

Gdańska, podczas transportu z więzienia gestapo do wiezienia poli

cyjnego. Cylkowski oświadczył mi w zaufaniu, że istotnie taki 

sfingowany transport został przez władze gestapo dokonany i w poro

zumieniu ze strażnikami uciekł. Po przeprowadzeniu tej zaaranżowa

nej ucieczki, zśstał przez władze gestapo zaopatrzony w dokumenty 

policyjne i samochodem osobowym przewieziony do miejscowości Borcz 

w pow.kartuskim. Cylkowski oświadczył mi, że do Borcza został od

stawiony na jego prośbę z tym umotywowaniem, że najpierw udaje się 

do leśnictwa Sarni-Dwór niedaleko Borcza, gdzie jego wujek był 

leśniczym. Ztamtąd według otrzymanego polecenia miał się udać już 

samodzielnie na teren pow.kościerskiego i tam wykonać polecone 

zadanie. Do swego wujka do Sarniego Dworu się nie udał, tylko pie

szo przyszedł do mnie, aby mnie o poleconych zadaniach i o dotych

czasowym stanie rzeczy (pomimo ostrego zakazu przez władze gestapo)
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poinformować i prosił mnie o udzielenie danych, związanych z rozez

naniem w terenie. Po dłuższym przedyskutowaniu całokształtu sprawy 

ustaliliśmy, że jeśli tę całą akcję zapoczątkował, z której nie 

ma już powrotu musi i dokończyć. Dokładnie pamiętam, że Cylkowski 

oświadczył mi, że decydując się na taki ryzykowny krok kierował się 

romantyczną zasadą wallenrodyzmu tj. zwalczyć wroga od wewnątrz. 

Zgodnie z polecenem gestapo miał po 2-3 tyg. wrócić do swoich 

wysłanników z całym materiałem rozszyfrowania organizacji "Gryf 

Pomorski". W zamian za to obiecano mu specjalną nagrodę i zapewnie

nie dostatnich warunków życiowych na dalsze lata. Po 3 dniowym 

pobycie u mnie, udał się Cylkowski do Komendy organizacji "Gryf 

Pomorski" na terenie pow. kościerskiego, aby ostrzec organizację 

całą przed zamierzonym jej likwidowaniem przez władze gestapo.

Od tego czasu Lucjana Cylkowskiego więcej nie widziałem. Dowiedzia

łem się jednak, że Cylkowski po porozumieniu się z kierownictwem 

organizacji "Gryf Pomorski" do władz gestapa się nie zgłosił, tylko 

ukrywał się na terenie pow. wejherowskiego w Bolszewie, gdzie 

dalej prowadził akcję konspiracyjną w porozumieniu z kierownictwem 

"Gryf Pomorski". Przez łączniczkę jedną - zdrajczynię - został w 

Bolszewie przez władze gestapo aresztowany i odstawiony do obozu 

koncentracyjnego w Sztuthofie, gdzie publicznie w obecności współ

więźniów obozu koncentracyjnego, został powieszony w lipcu I944r.

Kartuzy, dnia 3 listopada 1975roku /-/ Dr med Henryk Kotowski. 

Pieczęć podłużnajDr.Med.H.Kotowski Kartuzy.
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Odpis oryginalnego oświadczenia

Szczecin, dnia 4.X.1975r. Prof.Dr.med Alfons Wojewski 

Szczecin Al.Powstańców 43 m  15 .Oświadczenie

Niniejszym oświadcza, iż odnośnie Lucjana Cylkowskiego wiadomo mi 

co następuje: Lucjan Cylkowski przebywał w roku 1942 lub 1943 w 

gestapo gdańskim jako więzień. Stamtąd w czasie przeprowadzania do 

więzienia uciekł. Następnie przestrzegł pisemnie komórkę organiza

cyjną "Gryfa Pomorskiego" w Wejherowie, iż placówka jest przez 

gestapo wykryta i wszyscy członkowie zostaną w najbliższym czasie 

aresztowani. W 1944 r. Cylkowski został przez gestapo w Bolszewie 

aresztowany, a następnie po ciężkich przesłuchaniach, torturowaniu 

i biciu przewieziny Ho obozu koncentracyjnego Sztuthoff. Cylkowski 

miał na ciele liczne krwiaki, oraz złamanie kości przedramienia.

Po wyleczeniu został powieszony przez SS-manów w obozie, co widzia

łem na własne oczy. Oświadczam, iż nic mi nie jest wiadomo, aby 

kogokolwiek z Polaków Cylkowski zdradził i współpracował z gestapo. 

Alfons Wojewski. Pieczęć podłużna: Prof.drmed. habil.Alfons Wojew- 

ski.

Za zgodność Krygirais odpisu z pismem oryginalnym 

Gdynia dn.17 listopada I975r.

U - k .  i - i  ttw*-
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Lucjan Cylkowski urodził się 23 maja 1907 r. we w si Zimne 
Zdroje, w  pow. starogardzkim, gdzie jego ojciec posiadał nie
wielkie gospodarstwo rolne. Wychowywała go razem z bratem 
Robertem matka, która jednak wcześnie ich osierociła. Lucjan 
ukończył Szkołę Powszechną w  Liniewie. Dalszą naukę rozpo
czął w  Seminarium Nauczycielskim w Kościerzynie, gdzie był 
zdolnym i koleżeńskim uczniem. W Seminarium ukształtowane 
zostały jego zamiłowania przyrodnicze. Po zdaniu matury i uzy
skaniu dyplomu nauczycielskiego Cylkowski w 1927 r. skiero
wany zastał do pracy w  Szkole Powszechnej w  Pucku, gdzie do 
1930 r. był nauczycielem przyrody i geografii oraz opiekunem  
drużyny harcerskiej. W związku z dynamiczną rozbudową portu 
i miasta rozwijało się szkolnictwo w niedalekiej Gdyni. Kiero
wano tam dobrych, energicznych i młodych nauczycieli. 
W 1930 r. Cylkowski został przez władze Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Pomorskiego w Toruniu skierowany do pracy w Szko
le nr 1 w Gdyni, gdzie pracował do wybuchu wojny. Uczył tam  
przyrody, mieszkając początkowo w budynku szkoły. Jego za
sługą było urządzenie wzorowego gabinetu przyrodniczego, do

LUCJAN CYLKOWSKI -  
(1 9 0 7 — 1 9 4 4 ),
komendant hufca gdyńskiego 
Szarych Szeregów i szef łącz
ności kurierskiej Podokręgu 
Północnego ZWZ-AK w Gdy
ni

12



L U C JA N  C Y L K O W S K I 33

którego sam zbierał eksponaty. Uzupełniając wykształcenie, 
w latach 1931/1932 ukończył zorganizowany w Warszawie Wyż
szy Kurs Nauczycielski ze specjalizacją przyroda-geografia. Po
święcił się również działalności harcerskiej, prowadząc szkolną 
drużynę harcerską i pracując jako instruktor w hufcu gdyńskim. 
Zawsze otaczało go grono młodzieży, był bowiem nauczycielem  
i instruktorem szczególnie łubianym. Jako miłośnik Kaszub, orga
nizował często biwaki harcerskie i wycieczki, w  czasie których 
zapoznawał młodzież gdyńską z tym  regionem.

W 1935 r. Cylkowski ożenił się z dziewiętnastoletnią Dunką 
Heleną Madsen, córką przedstawiciela firmy z Kopenhagi, bu
dującej port gdyński. W ciągu następnych lat urodziły się Cyl- 
kowskim dwie córki. Lucjan Cylkowski nadal prowadził żywą 
działalność harcerską. Otrzymał stopień harcmistrza i miano
wany został komendantem hufca Gdynia-Śródmieście, stając się 
jednym z najbliższych współpracowników harcmistrza Bene
dykta Porożyńskiego. W sierpniu 1939 r., w  związku z narasta
jącą groźbą wojny, wyjechała do Kopenhagi jego żona z córecz
kami. Cylkowski poświęcił się w pełni pracy społecznej. Przy
gotowywał m.in. harcerzy do pełnienia służb pomocniczych na 
wypadek wojny. Mianowany został również komendantem Wo
jennego Pogotowia Harcerzy w Gdyni. W końcu sierpnia 1939 r. 
przejął, od powołanego do wojska Porożyńskiego, kierowanie 
Morskim Rejonem Harcerzy.

Wybuch wojny zastał go w Gdyni. Wziął aktywny udział w jej 
obronie, organizując pomocniczą służbę wojskową harcerzy. Oso
biście odprawił ochotniczy oddział złożony z gdyńskich harcerzy, 
przekazany do dyspozycji władz wojskowych. Po zajęciu miasta 
przez oddziały niemieckie jego własny dom stał się schronieniem  
dla poszkodowanych w czasie działań wojennych. Razem z Cyl- 
kowskim zamieszkali wówczas nauczyciele Ogrodowscy, których 
mieszkanie na Obłużu zostało zniszczone, ksiądz Wiecki oraz 
kuzynka Rita Cylkowska.

Już w początkowym okresie okupacji Cylkowski prowadził 
działalność konspiracyjną. Dzięki staraniom żony na przełomie 
1939/1940 r. odbył podróż do Kopenhagi, gdzie potajemnie spot
kał się z pracownikiem poselstwa polskiego. Przekazał wówczas 
szereg informacji o zbrodniach popełnionych przez hitlerowców

3 — Zasłużeni Pomorzanie...
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34 L U C JA N  C Y L K O W S K I

na mieszkańcach Gdyni. Odrzucił propozycję opuszczenia Danii 
i udania się do Szwecji lub do formujących się we Francji pol
skich jednostek wojskowych. Zdecydował kię wrócić do uko
chanej Gdyni, aby tutaj prowadzić walkę.

Po powrocie do Gdyni Cylkowski zaczął pracować jako kie
rownik punktu usługowego w zakładzie szewskim Rhodego, znaj
dującym się na ul. Abrahama. Ta praca w  samym centrum mia
sta, blisko portu, doskonale maskowała jego działalność konspi
racyjną, ułatwiając mu —- bez wzbudzania podejrzeń — kontakt 
z dużą liczbą osób. Prowadzona przez Cylkowskiego działalność 
została zaktywizowana w początkach 1940 r. po spotkaniu 
z harcmistrzem Benedyktem Porożyńskim, który wyznaczył go 
na komendanta Szarych Szeregów w Gdyni. W ten sposób na
wiązana została łączność z Warszawą. Było to znaczne osiągnię
cie, ponieważ ZWZ nie dysponował wówczas na tym  terenie 
swoimi komórkami.

Lucjan Cylkowski zorganizował pracę gdyńskich harcerzy, 
skupiając wokół siebie grono instruktorów i starszych harce
rzy — swoich wychowanków. W połowie 1941 r. działalność kie
rowanego przez niego hufca została zaktywizowana. Cylkowski, 
mianowany szefem łączności kurierskiej Podokręgu Północno-Za- 
chodniego ZWZ-AK, stał się najbliższym współpracownikiem ko
mendanta Podokręgu Józefa Olszewskiego, ps. „Andrzej”. Dys
ponując rozległymi znajomościami, Cylkowski oddał ZWZ-AK 
na terenie Wybrzeża znaczne usługi, szczególnie w okresie prze
prowadzania akcji scaleniowej. Uczestniczył również w organizo
waniu przerzutu materiałów i ludzi z Gdyni do Sztokholmu. 
Dzięki niemu w  trakcie rozbudowywania struktur ZWZ-AK 
w Gdyni instruktorom i harcerzom z Szarych Szeregów powie
rzono wiele odpowiedzialnych zadań. Cylkowski był inicjatorem  
utworzenia Batalionu Morskiego Szarych Szeregów, stanowiące
go jeden z zawiązków terenowych Wydziału Marynarki Wojennej 
KG AK. Miejsce pracy Lucjana Cylkowskiego na ulicy Abrahama 
stało się jednym z najważniejszych lokali kontaktowych ZWZ-AK 
w Gdyni. Pod pretekstem oddawania butów do naprawy prze
kazywano na jego ręce meldunki wywiadowcze, przesyłane na
stępnie do Warszawy i Sztokholmu.

Cylkowski poprzez swoje kontakty z kierownictwem TOW
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„Gryf Pomorski” doprowadził do spotkania z przedstawicielami 
AK. Latem 1942 r. nastąpiły aresztowania wśród członków Po
morskiego Okręgu AK. Objęły one również sieć łączności Ko
mendy Okręgu Pomorskiego, z którą utrzymywał kontakt Cyl
kowski. Spodziewając się aresztowania, postanowił na pewien 
okres zawiesić działalność konspiracyjną. Było już na to za póź
no. Aresztowany został w swoim domu w Gdyni wieczorem  
30 wrześniami942_ r. Gestapo dysponowało obciążającymi go ma
teriałami. Lucjan Cylkowski przeszedł następnie brutalne śledz
two w Gdyni na Kamiennej Górze, a później w  budynku gesta
po w Gdańsku. W tym czasie na terenie Wybrzeża aresztowano 
wielu członków AK, rozbijając Komendę Podokręgu w  Gdyni. 
W wyniku tortur wygląd Cylkowskiego zmienił się do tego stop
nia, że nie poznawali go najbliżsi współpracownicy. Dla prowa
dzących śledztwo funkcjonariuszy Leitstapostelle w Gdańsku 
przedstawiał dużą wartość, ze względu na swe rozległe kontakty 
konspiracyjne, tym bardziej że po aresztowaniu śmierć ponieśli 
Józef Olszewski i Bernard Myśliwek.

W sprawie Cylkowskiego interweniowali u szefa gdańskiego 
gestapo: brat matki — wyższy oficer Wehrmachtu, Ligat — dy
rektor gdyńskiej stoczni „Deutsche Werke”, mieszkający w  do
mu Cylkowskiego, oraz konsul duński z Gdańska. W związku 
z tym nie wykonano kary śmierci, na którą został skazany. Cyl- 
kowskiemu w zamian za darowanie życia postawiono warunek 
współpracy z gestapo. Postanowił skorzystać z nadarzającej się 
okazji ocalenia, udając, że przyjmuje propozycję.

Wiosną 1943 r., po zorganizowaniu upozorowanej ucieczki, Cyl
kowski miał przystąpić do rozpracowania naczelnych władz TOW 
„Gryf Pomorski”, z którymi utrzymywał kontakt przed areszto
waniem. Odzyskawszy wolność, Cylkowski nie podjął współpracy 
z gestapo. Ostrzegł wszystkich członków „Gryfa Pomorskiego”,
o których gestapo zebrało już pewne informacje, a następnie 
ukrył się w  budynku elektrowni wodnej w  Bolszewie niedaleko 
Wejherowa, nadzorowanej przez Pawła Kuperszmita. Ponieważ 
przebywanie Cylkowskiego w budynku elektrowni mogło wzbu
dzać zainteresowanie, pod turbiną zbudowana została dla niego 
specjalna kryjówka. Wchodził do niej zawsze wtedy, kiedy do 
elektrowni zbliżały się nieznane osoby. Ukrywając się w Bolsze-
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wie, Cylkowski zdołał nawiązać kontakt z członkami kierownic
twa TOW „Gryf Pomorski”. Udzielał im instrukcji i  wskazówek 
odnośnie do metod prowadzenia działalności konspiracyjnej. Po
tajemnie odwiedzał go także konsul duński z Gdańska, za po
średnictwem którego Cylkowski zdołał przesłać do Londynu 
szczegóły dotyczące przebiegu śledztwa, wymieniając nazwiska 
gestapowców torturujących przesłuchiwanych. Niektóre z tych 
informacji znalazły się w  serwisie radiowym BBC.

W dniu 10 marca 1944 r. Lucjan Cylkowski został ponownie 
aresztowany. Istnieją dwie wersje wydarzeń, które naprowadziły 
gestapo na ślad Cylkowskiego. Według pierwszej wersji gesta
powcy trafili do Bolszewa śledząc konsula duńskiego, odwiedza
jącego Cylkowskiego. Zgodnie z drugą — bardziej prawdopodob
ną wersją — aresztowanie nastąpiło w  wyniku akcji podjętej 
przeciwko członkom „Gryfa Pomorskiego” po śmierci Józefa 
Dambka. Po aresztowaniu Cylkowski został przewieziony do 
Gdańska, gdzie przeszedł po raz drugi ciężkie śledztwo. W czasie 
tortur połamano mu prawą rękę. W dniu 8 czerwca 1944 r. Cyl
kowskiego przewieziono do obozu koncentracyjnego Stutthof 
i umieszczono w  obozowym rewirze. Przebywających tam współ
więźniów informował, że otrzymał wyrok śmierci. Leżącym w re
wirze Duńczykom przekazał list do żony.

W dniu 12 lipca 1944 r. wywołany został do transportu. Nie 
przyjął ofiarowanej mu przez współwięźniów żywności, mówiąc, 
że w  tym transporcie, na który on idzie, nie będzie mu już po
trzebna. Lucjan Cylkowski powieszony został na szubienicy obo
zowej 12 lipca 1944 r. o godz. osiemnastej. Więźniowie obserwu
jący z ukrycia przebieg egzekucji stwierdzają, że do końca za
chował postawę pełną godności.

Andrzej Gąsiorowski

LITERATURA

G ą s i o r o w s k i  A., Szare Szeregi w  Gdyni, „Zeszyty M uzeum S tu ttho f”, 
nr 5.
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Ścigany przez gestapo
Lucjan C ylkow ski ■ kom endant Szarych Szeregów  w Gdyni

•►-‘I* V; - 'i
Lucjan- Cylkowski, urodzony w  1907 r. roku doazio w rajonia Gdyni do 

w  kośclersklej wsi Zimne Zdroje, był osobą f*włdowanł« polaki.*organizacji, 
bardzo popularną wśród gdynsklcIY na- 
ucryclell, harcerzy I Instruktorów, a przede 
wszystkim wśród rodziców.

W 1927 roku (po ukodczaniu 
aarmnanum nauczyciałdkiago) na 
począł pracy nauczycialtką w 
Pucku. p*łniąe równoczałn ia hin- 
k r jf  inaruktora otwialo wago d li

1932ukoriay4Paitaw m ryW yiizy 
Kun N m okkW  w Wt n w ii 
I (a z anffłH am barrtzo dobrym 
t  a b n n  gaggiaff < przyrody.

Cyftsunki był doafconałym ma- 
todyłoam. Jago W ć ji  oparta były
o inajomotf łrodowaka. Stąd czf- 
Mo można bytu w o d u j uan idw  
nkoły rr  1 *  bazpodradnim kon- 
u fa i i  n  M m m a . PncM  w ic u -  
nła odbywał t i f  w  azkoła. a lt takia 
p oa  tm>. gdzia tworryło M  
tyeia,gdz>adokonywałyt«y zmiany 
IrodowMka To»ż czyato mAwiono 
s (tkała na l.ia jaa tw fd ru jącąZ at 
pracownia gaograłlczna I pnyre4* 
nicza aMyły jako wzór dla Innych

i Wiałki bek . Nawijano ukża 
konufct z Tajnym Hułcam Harcarzy 
v* Gdyni 

Daałałnaić Szarych Szaragńw 
w  zakraa* ląeznofci ipałniał

L  Cyłowdkugo
odsm ow yn  barunkjam

P

działałnokd Szarych 
SzaragAw w Gdyni było 
tb m v m  intonacji 

wiadowczych. W owym maia 
m a g  atało H  dużym oirodkiam 
pnam y*j wojanwago orał bazy 
ir ito k r tw ^ . Sporo d ło r ł t f r f  
Sorich Szaraków pracowało 
w rdfeiych Instytucjach i zakładach 
tai wialkia) bazy wofannai co 
ułatwiało im zbratana mfomacii. 
Małdunki ta atanowiły canny ma- 
tanał. krtry przaka ywano w 
"gA<t" • «ł do azczabła can*ał-
"•g*____________ ___

pod nazwą Szara Szaragi. po 
mamiacku "Grana Raihan". Ruch 
tan zoatał powołany do życia 
w końcu 19*0 r. i dążył do zawo
łania poUóai mlodziaży. Zamiarzał 
on razazarzyć twa działalność na 
obszar Rzaazy: Gdarfik - Prusy 
Zachodnią a prtada wtzyttktm 
rat on Gdyni.

obac Cyhowakisgo

W  stosowano podczaa 
tiadztwa baattatakia 
torrury. Mimo to nia 

wydał nikogo Zoatał skazany na 
kary imiatci i wydawała u f. ża loa 
jago był przaaadzony. Tymczaaam 
naanprta aana intarwancjl duA- 
dtich. wyaoko poatawnnych oao- 
bnaoid - krawnych «go lony, 
a takża krawnyrfi Cyfcowsłuago 
zriamczonych jaazcza w czasu 
zaborów, ntarmsekrago Oscara 
Makowskiego i konsula duriskiago. 
Niamcy zdecydowali mą go 
zwołnM pod warunkiem. ta bfdzia 
Z nina współpracować w lkw>dac)i 
TOW "Grył Pomorski". luctan 
Cyłkmnki. widząc w rym okazgf 
m tow ana orgarazaqi ju t za- 
ptrzonai podqmuia y y  Pozornie 
zgadza «*f na —pólęrsc» ała po 
rfngowanej przaz Niemców ucie
czce wymyka «a mod korwołi i po 
przekazaniu azrzagółn waj rałacfi 
por. Józefowi 0«nbkowt - głów- 
namu komendantowi "Gryła" u- 
daja aif do przegotowane; kryjćwki 
w  Bołazawia Taraz próbują z tt- 
bycia odtworzyć roabita aauktury. 
Jadnakza jago w yaM  był da- 
ramny, Poprzaz konauła duM lago 
zdołał przakazad #iformecje na 
tamat okrutnych matod iładzłw*. 
■toaowanych w w ^ c a ia d i ga- 
atapo. która wkitca zoatały prza- 
kazana na cały Kmat przaz Radio 
Londyn.

J^ęo patią było h v - 
Do G<^mi pfi«ni#«»onv

istotną ro lf na SrŃt Chyłonia* 
W arp iw t. Były odoowiednio nu

rki kontiktowe. 
gd z* odbierano 
i Abdano mat#- 
ra ły. W tżnymi 
punklarri do cm - 
rzuiAw były; ko i- 
aói«k da ma* 
rynany srwedz- 
kich cny  i i.  Jana 
l  Kołna oraf kon
n i*  n m ć M  
ęny u t Portowej. 
Odbywały pf m- 
dtama. na których 
omawiano a n ^ y  
przarzutdw do 
Szwach z udziatan

1930r. Wraku

17



Pa [n e r  szkolnej Cytowaki 
wiato energii p o łw ^c il ocęwi* 
row ow i wołn*oo e m u  d l* d ń d  
I prw te wazy*rttim jŚ I  heicarzy. 
r rew d ń l dhrtyną harcerską, •  ja
go Wwakf I wycieczU. organizo
wane dla ehłooców cieszyły aif 
ogromnym powodzeniem. Pełnił 
funkcją komendanta Hulca Har
cerzy Sródmiąści* i zaetąpcy 
komendanta Morskiego Rejonu 
Harcerzy.

W paidziemku 1934 "r. Cyt- 
kowaki ożenił u f  t  Dunką, pi H t- 
ł*ną Madaan. która wraz I  dwwmą 
córkami opuściła Gdymą w 
aMrpnu 1 J M  r

ybuch wojny Ma * -

W akoczy* C yłtow *to- 
fo  łapo M a  pałn* 
tu r łe j ł  -komendanta 

Wojennego Pogotowia Hacany,
•  wrześni  wyaW na (ront pod 
Kołaczkowo , g rup f. ■ atonków 
I MorAiej Drużyny Harcerzy Im
U»--i - ł\/ --- a »-ł -TTBujWłwi iv poc oowoanwwn 
phm. M»łene Ksuazyriakiago- W, 
tym ptorwąąym apotkarw t  najal- 
dłcą giną Marian kruazyMu. F« 
■a  U m łe ro ak  I Jóaąf lubiawski 
Ody 14 wn aśnie Warney waaatl do
Gdyni - gdyAdta h*rt *m w o  na-t —i-- _ . —-ł- -łiTycnmwi Rspoczfw azuiwino»c
konspiracyjną, na co decydujący
wpływ " W  dh hm B*n*dykt 
P aożyńak i.

Miejaoem ImnU klowym. gdzie 
apriłkafi aif h a iw u  - działacza 
konspiracyjni bfk) iw a d o n ia  ma- 
* 1 B. Perołyilatiego, pay ul. Swif- 
tojariakjej .82. Tutaj Bernard 
Mytinmk (zamordowany póżniaj 
przaz hitlerowców) - kom*ndam 
hM an ka j konaru racji na Pomomi 
spotkał aif X Lucjanem Cykow- 
akkn. którego mianował komen
dant wn Gdyóekiego Hulca Siwych * J Li .1 .. '.1.1 . I Jslangów, norycn o jaw w M c 
obejmowała łączność I wywiad 

Nia zorganizowana kontakty 
h*rc*raki* przybrały M m  charaktar 
organizacyjny. W zakładzie ązew- 
akim Niamea. - Rhodego, przy 
uf. Abrahama 23. już w połowie 
1940 t. odbyto aif piarwaia 
spotkanie pnadaawidali. dziafe- 
jących już organizacji Tutaj wia
lnia pracował Cyłtowaki. jako 
kiarownik punktu usługowego, co 
pozwalało na utrzymywania kon
taktów z harcerzami, nia wzbu
dzając początkowo podejrzał u 
Nwmców W potowi* 1941 roku
- utworzono'3 kompani* Siarych 
Szeregów obłjmuiącrTScódmi*- 
ści*. Chylonią. Orłowo. Mały

Ważną ro łf w takiaaia prze
kazywania m*łdurśców wywia
dowczych spełniał warsztat « lu -  
gowy Rhodego przy u l Abraha
ma 23 Pod otalakwam przekazy- 
wania do naprawy butów, tokat tan 
odwwdzalł herearz*. przakaiując 
ważna meldunki I informacja, która 
l  zaaady dotyczyły mchów wojak 
maniackich, zwtaazoa okrątów 
podwodnych 

Zatrudniani w ttoczm Deutache- 
Warka-Kial harcerza ełaktrycy
- gdzie do przeglądu i ramontu 
przypływały taka łodzie pod
wodna. iogacze t nna |adnoatki
• zbierali informacja związana 
i  nazwami remontowanych i 
unkodzonych tam jednoetdt.

Wiała maferatfiw zabrano na 
lemat lotniaka wojaka mig  o w  Ru
mi. Uzyskano dana. m niaeipnc na 
plan w a t i  aktualnym etanem 
aamołotów, tcn b n o lc ą  paraonału 
oraz rodzajami magazynów i akłe- 
dowanyw w  nich palparam i bom
bami Druh IGarba wykradł (lany 
lacfw iona pancamta "Gnai- 
aanau'. mJn. achamat c*n*rał- 
nago Harowania artytarii I zratafy 
ona przakszana Cyfcowaluamo 
WMba owągnifcia w  pracy wy- 
v M o v c a )  miała kompania or- 
tiiiaka. któraj udało aif zdoby< 
tajny album jadnoatak monk cfi 
nramiackiaj marynarki wojanna^ 

GdyAacy harearza prowadzW 
Okża wtzachatnnną dzialałnoM
- ■ - ■ : | ■ ■ . . ~ C l S, \ aaootarową u a n m c y  prmmu
JSfdzM Aiago przadnafi paay 
dynamcmatrow* w  pociągach 
caobwych. ttotących na bocintcy 
kolajowaj w  Chyloni Wiarcrti 
otwory w cyltwnach i  banzyną, 
aypali pyl tz fliank i do tozytk kół 
wagonowych na lałania paro
wozowni Gdynia.

Nwrmackj alużba bazpaczaó- 
arwi zdawała aobia sprawą z tago. 
k i prfżna w  okraaia n»ądrywo- 
jmnym harcaratwo nia zaprzastato 
tw *j działalności W* wrzałntu 
1942 r gdyótki* gaatapo wpadło 
na trop działalności^idyiWiiago 
Hufca Szarych Szaragów. który 
w  wyniku arasztowaA przaatal 
latniai Amztowanych trzawia- 
zrono na Kamianną Górą. do 
•wdzlby gaatapo. gAzi* zoatali 
poddani okrutnym torturom. Aras - 
łowania ta trwały do listopa
da 1943 roku Komandant Szarych 
Szaragów Lucjan Cylkowaki został 
araotowany 29 września 1942 r 
W afakci* oskarżenia przeciwko 
jednamu t  alonków Szarych Sze
regów. zoatala zawarta nastf pującs 
informacja "W końcu zaszłego

10 marca 1944 r. Cyltowwkl 
mazaj* ponowni* araaztowany 
w ra  Z rodziną Kup«rtzm*ów 
w Bokzawi*. którą go ukrywała, 
ludan Cyłowakł baafiałsko aka- 
towany. z połamanym przadrami*- 
ruam trafił do wiąaania w G d iliłku ,, 
a naatąpnią db obozu koncantrą- 
cyjn*go SłuttNzf. 12 lipca 1944 r. 
do u li  nr 2 obozowego szpitala 
wwszlo dwóch SS-manów i wy
wołało w fłn ia  nr 30 573 * Lucjana 
Cylkowakwgo. Kazali wiąlniowi 
wydać d w *  porcja cN*b*. 
uzasadniając to tym. ża akurowany 
jest do transoortu. Cyfltowski 
chtob* ni« przyjął, a do kołagów 
rwróol aif z* ałowamr " Id f na 
tranaoorL Z którago 1  nra wraca'
Iz y  n ftt w  oczach, ale szadł dumny ,
I wyg palowany 0  godr 1142
-a -  » «»»»•--«- 4.J. — -*• li*r IImżył nwen lyjt nma c**ocn 
na moment cratą agzakuqi

'  iejaka Rada Narodowi

M w  Gdyni uczciła pa- 
tn if i Lucjana Cyfcow- 
ałuago rwdając jego 

m»f jeck>*j z ulic w miaście, zaś 
w 1(73 t. władz* e»iinaaowa 
również nadały jago m if  Szkoła 
Pod* awpw*j nr 13.

Hufitc Związku Karcer- 
t w i  foW t«90 im Boheierów m 
Gdyni w dmu 90 wtn śnia 1 MB r. 
m  budynku okoły nr 1 odatonfl 
tabltcf z nattf ou^cą trafcią:

"W  tym gmachu trkołrrym prt 
ctmtU nauaycMl. fw uM t u  huf
cowy. korntndt nt Sarych S »  
fięów  Lucjan Cyicowaki, araano 
wany - oMdzony w  obozia kon- 
eanfracyjnym Stutthof. atracony 12 
Ipca 19M r. Z tago nnaiaca 
9 wTzaśma 1939 roku wyruazyfi na 
łront w obronią Gdyni harcarza- 
ochotnicy I Morakiaj Drużyny 
Harcarzy im Wladyaława IV. na 
czałt z phm. Mana nam Itru- 
aryrStkim i walczyli w  tzaragach
I GdyAtkiago Batalionu Obrony 
Narodowa j*\

W latach II wofny łwiatowaj 
gdyrSacy harcarzc składali jidan 
z najtrudniajazych agzaminów 
Rów ni aż I ta tablica przypomina 
o tym - bfdąc holdam dla ich 
komendanta

Krąg instruktorów harcarakich 
“ Konania" czyni starania, by 
w alaktrowni “  Bolazawia', w  któraj 
ukrywał tą  Cylkowski od marca 
'43 do marca 1944. umiaścić 
tablicę upamiętniającą )ago pobyt 
w  tej miejscowości

r
Hm. PIOTR 

CIEŚLAWSKI
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Cylkowski Lucjan Brunon pseud. "LujTek" , "Papa Lutek" (1907-1944)* 

nauczyciel, komendant hufca gdyńskiego Szarych Szeregów, szef Łą

czności kurierskiej w Podokręgu Morskim AK w Gdyni.

Urodził się 23 V 1907 r. w Zimnych Zdrojach pow. Starogard, syn 

Stanisława i Marty z d. Makowskiej. Ukończył szkołę powszechną w 

Liniewie. Następnie uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Koście' 

rzynie. Po zdaniu matury i uzyskaniu dyplomu nauczycielskiego w 

1927 r. podjął pracę w szkole powszechnej w Pucku, gdzie prowadził 

lekcje przyrody i geografii. Działał też w ramach oświaty dla doro' 

słych w Wejherowie. W Pucku był opiekunem drużyny harcerskiej. W 

1930 r. został skierowany do pracy w Szkole Powszechnej nr 1 w Gdy 

ni na ul. 10 Lutego. Tam pracował do wybuchu wojny. W latach 1931 j  

1932 ukończył zorganizowany w Warszawie Wyższy Kurs Nauczycielski 

ze specjalnością przyroda-geografia. Przez c§eły okres pobytu w Gdy 

ni zaangażowany był w działalność harcerską. Prowadził początkowo 

drużynę przy Szkole Powszechnej nr 1. Następnie pracował jako in

struktor w gdyńskim hufcu harcerzy, którego komendantem był hm. 

Bolesław Polkowski. Jako miłośnik Kaszub prowadził działalność 

krajoznawczą i turystyczną, organizując biwaki i obozy na Kaszu

bach. Po objęciu w 1935 r. funkcji komendanta hufca gdyńskiego 

przez hm. Benedykta Porożyńskiego stał się jego najbliższym współ

pracownikiem. Po przekształceniu w 1938 r. hufca w Morski Rejon 

Harcerzy został komendantem hufca Gdynia-Sródmieście. Rozkazem 

L . 16 z 10 XII 1938 r. Naczelnik Harcerzy mianował go harcmistrzem. 

W czerwcu 1939 r. został komisarzem pogotowia wojennego Morskiego 

Rejonu Harcerzy w Gdyni. Uczestniczył w przygotowywaniu harcerzy 

gdyńskich do pełnienia pomocniczej służby wojskowej, współpracując 

z komendą Morskiego Rejonu WF i PV. Po zmobilizowaniu w sierpniu 

1939 r. hm.Porożyńskiego przejął od niego obowiązki komendanta 

MRH. Latem 1939 r. w związku z narastającym zagrożeniem wojną wys

łał żonę i córki do mieszkających w Kopenhadze teściów. W sierpniu
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1939 r. wizytował obozy harcerskie znajdujące się w pobliżu granicy.

Wybuch wojny zastał go w Gdyni. Wziął aktywny udział w obronie, 

organizując działalmość pogotowia wojennego harcerzy. Po zajęciu 

Gdyni przez Niemców pozostał w mieście. Pomimo wysiedleń Polaków 

z śródmieścia nadal miesakał w swoim domu na ul. Urszulanek nr 8, 

bowiem jako właściciela budynku podał swego teścia - Duńczyka. Dzię

ki temu mógł pomagać innym. Mieszkał z nim jeden z księży gdyńskich, 

rozstrzelanych jesienią 1939 r. w Piaśnicy oraz nauczycielka Leoka

dia Ogrodowska z córką, która po spaleniu się szkoły na Obłużu nie 

miała się gdzie podziać. Ukrywał się tam także poszukiwany przez 

gestapo Jan Skwiercz. C. w okresie okupacji pracował w zakładzie 

szewskim na ul. Abrahama, w samym centrum Gdyni. Do jego obowiązków 

należało wy przyjmowanie i wydawanie butów, co później znacznie uła

twiało mu pracę konspiracyjną. W wyniku podjętych stara/ń w grudniu
legalnie.,,

1939 r. wyjechał fdoTopenhag i. Tam nawiązał kontakt z oficerem pol

skiego wywiadu, oficjalnie pracownikiem poselstwa w Danii. Spotkał 

się z nim kilkakrotnie konspiracyjnie przekazując szereg danych o 

sytuacji w okupowanej Gdyni. Uzgodniono wtedy, że po powrocie do 

Gdyni prześle żonie do Kopenhagi kwiaty, jeżeli zaobserwuje zaawan

sowane przygotowania do agresji na Danię. W Gdyni znalazł się na 

początku 1940 r. Przypuszczalnie w lutym 1940 r. nawiązał z nim 

kontakt hm. B.Porożyński pseud."Beni'J który przybył wówczas na Po

morze w celu utworzenia zawiązków Szarych Szeregów. Został zaprzy

siężony w ramach Szarych Szeregów i Związku Walki Zbrojnej. W 1940 

r. zgodnie z instrukcjami o kadrowym charakterze organizacji utrzy

mywał jedynie wiele kontaktów o charakterze towarzyskim z byłymi 

instruktorami i starszymi harcerzami. 0 jego działalności konspira-
6 l l i s u j d i  j

cyjnej w tym okresie brak -^tanych. W latach 1940-1942 organizował 

sieć łączności. W Gdyni spotykał się systematycznie z hm. Bernar

dem Myśliwkiem pseud. "Konrad" - komendantem chorągwi Szarych Sze

regów i członkiem sieci wywiadowczej ZWZ. Zaktywizował swoją dzia
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łalność latem 194-1 r. po przybyciu do Gdyni kpt.czasu wojny Józefa 

Olszewskiego pseud. "Andrzej" - komendanta Podokręgu Morskiego AK, 

którego stał się najbliższym współpracownikiem. W latach 1941-1942 

pełnił funkcję szefa łączności kurierskiej w komendzie podokręgu 

morskiego AK. Dzięki swoim rozległym kontaktom i znajomościom - za

równo w Gdyni jak i na terenie całego Wybrzeża - odgrywał znacznie 

ważniejszą rplę i stał się jednym z najbardziej aktywnych członków 

ZWZ-AK w północnej części Pomorza. Warsztat szewski w którym praco* 

wał był jednym z głównych punktów kontaktowych ZWZ-AK w Gdyni. Ut

worzył sprawnie funkcjonujący zespół łączników i łącznicaek, skła

dający się w znacznej części z harcerek i harcerzy. Jego najbliż

szą współpracowniczką była phm. Jadwiga Rotecka pseud."Jadzia". 0s< 

obiście przekazywał meldunki i odbierał pocztę konspiracyjną z Wa

rszawy w dwóch najważniejszych lokalach kontaktowych w Gdyni: jad

łodajni prowadzonej przez matkę B.Porożyńskiego na ul. świętojańs-
pseud .^Sliwkowa|V 

kiej 62 i mieszkaniu Zofii Śliwińskiejfw~0rłowie na ul. Wrocławs

kiej nr 3. Uczestniczył także w organizowaniu przerzutu kurierów 

i poczty konspiracyjnej z Gdyni do Szwecji, gdzie znajdowała się 

w Sztokholmie baza łącznikowa o kryptonimie "Anna". Nawiązał blis

ki kontakt z konsulem duńskim w Gdańsku Jorgenem Mogensenem, któ

rego poznał w końcu 1940 r. w związku z załatwianiem spraw rodzin

nych. Później wykorzystywał Mogensena do utrzymywania łączności 

z Szwecją poprzez Danię. Jako komendant hufca gdyńskiego Szarych 

Szeregów.włączył liczne grono przedwojennych harcerzy i instrukto

rów do prac organizacyjnych ZWZ-AK. Podlegał mu bezpośrednio phm. 

Maciej Gwiazda pseud. "Jerzy" - dowódca batalionu morskiego Sza

rych Szeregów w Gdyni, stanowiącego zespół dywersyjny przygotowy

wany do walk o port i miasto w czasie dokonywania przewidywanego 

wówczas desantu wojsk polskich w rejonie Gdyni-Gdańska. Był też 

osobiście zaangażowany w tworzenie sieci wywiadowczej w Gdyni oraz 

utrzymywanie łączności pomiędzy komórkami wywiadu AK w Gdyni. Ws
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półpracował z Wydziałem Marynarki Komendy Głównej AK o kryptonimie 

"Alfa", tworzącym w Gdyni swoje zawiązki terenowe spośród harcerzy

- żeglarzy morskich. Dysponował też licznymi kontaktami z członka

mi innych organizacji konspiracyjnych. Poprzez swoich kolegów - 

przedwojennych nauczycieli - nawiązał łączność z Tajną Organizacją 

Wojskową "Gryf Kaszubski" (później "Gryf Pomorski"). Współpracował 

z członkami "Gryfa" w Gdyni, Tczewie, Kartuzach i Wejherowie. Spo

tykał się z czołowymi działaczami TOW GP, m.in.: mecenasem Mieczys-
ppor.rez.

ławem Wegnerem - komendantem okręgu gdyńskiego TOW GP ,xxShl3f*LX 

inż. Grzegorzem Wojewskim pseud."Ferrum" - komendantem okręgu mor

skiego TOW GP w Wejherowie, lekarzem Henrykiem Kotowskim (swoim 

wieloletnim przyjacielem) - kierownikiem służby sanitarnej w komene 

dzie powiatowej "Gryfa" w Kartuzach oraz Leonem Kleinschmidtem 

pseud."Długosz" - kierownikiem specjalnego oddziału kontrwywiadu 

w Radzie Naczelnej TOW GP, z którym współpracował ściśle w latach 

1941-1942. Wiosną i latem 1942 r. ,w czasie prowadzenia tzw. akcji 

scaleniowej, Komendant podokręgu morskiego AK J.Olszewski za jego 

pośrednictwem nawiązał kontakt z kierownictwem TOW "Gryf Pomorski". 

W wyniku tych zabiegów doszło do dwóch spotkań w Borach Tucholskich 

podczas których nie zdołano jednak osiągnąć porozumienia. Na spot

kaniach tych nie był obecny. Utrjrymywał też osobisty kontakt z An

drzejem Eljaszewiczem pseud."Andrzej","Ela", kierownikiem komórki 

Związku Jaszczurczego w Gdyni. Brak bliższych danych o charakterze 

ich spotkań. Dysponował też powiązaniami z Gdyńskim Rejonem Pols

kiej Armii Powstania. Z jego polecenia były drużynowy Tadeusz Mar

ciniak (członek Szarych Szeregów) współpracował z Alojzym Prochem 

pseud. "Orkan", szefem wywiadu i kontrwywiadu PAP w Gdyni. Na wypa* 

dek dekonspiracji przygotował sobie kryjówkę w budynku elektrowni 

wodnej w Bolszewie k. Wejherowa. Latem 1942 r. - po aresztowaniach 

członków AK w południowej części Pomorza - przekazał konsulowi Mo- 

gensenowi punkt kontaktowy w jednej z gdyńskich aptek, gdzie po po
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daniu hasła miał on kontynuować dalszą współpracę z AK, na wypadek 

swojego aresztowania. Podczas rozbijania struktur Szarych Szeregów 

w Gdyni stosunkowo wcześnie ujawniono jego zaangażowanie w działal

ność podziemną. Wieczorem 30 IX 1942 r. został aresztowany przez 

funkcjonariuszy gestapo w swoim domu. Przeszedł a ciężkie

śledztwo w gestapo gdyńskim a następnie w placówce kierowniczej 

gestapo w Gdańsku. Od momentu swojego aresztowania był torturowany
y--, fruji- 'hly _______ ^

Na skutek załamania się niektórych z jego podwładnych (gestapo dys

ponowało obciążającymi go zeznaniami oraz materiałami przejętymi 

w trakcie rewizji dokonanej w jego domu oraz zakładzie szewskim na 

ul.Abrahama, Z powojennych zeznań funkcjonariusza gdańskiego gęsta 

po Jana Kaszubowskiego wynika, że na skutek tortur i materiału ob

ciążającego go załamał się i ujawnił część tajemnic organizacyjnyc.

Nie przekazał jednak gestapo szeregu ważnych informacji, dzięki
punktów

czemu nadal funkcjonowało w Gdyni wiele łączności z Warsza

wą oraz Szwecją o których istnieniu wiedział. Dzięki jego postawie

aresztowania nie objęły innych hufców Szarych Szeregów, z którymi
Nie przekazał też ważnej 

utrzymywał przed aresztowaniem łączność, Hzaxxn±EX?nazK!a±±iyx3aa 
i
informacji o hm.B.Porożyńskim - mieszkającym w Mińsku *Viazowieckim- 

z którym utrzymywał kontakt poprzez jego matkę. Dzięki temu aresz 

towania ograniczyły się do terenu Gdyni i nie objęły instruktorów 

mających kontakt z Główną Kwaterą Szarych Szeregów. W dniu 5 X 

1942 r. G. został przewieziony przez funkcjonariuszy gestapo do 

mieszkania w Gdyni-Witominie,gdzie aresztowany przebywającego tam 

J.Olszewskiego pseud. "Andrzej". Obecnej podczas zatrzymania "An

drzeja" Stanisławie Kłosińskiej dał jedynie znak, że to nie on 

przyczynił się do ujawnienia tego lokalu. Przypuszczalnie gestapo

wcy przywieźli go tam specjalnie, chcąc załamać go psychicznie.

Z relacji współwięźniów wynika, że pomimo swego trud

nego położenia starał się pomagać innym aresztowanym członkom AK
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przekazując informacje o toczącym się śledztwie. Bezpośrednio po ji

jego aresztowaniu interweniowali w jego sprawie znajomi Niemcy i

krewni mieszkający w Rzeszy. Do Gdańska przyjechał brat jego matki
pełniący

stale mieszkający w Dortmundzie, tofcśry ^słitśifs^łużbę w Wehrmachcie 

w stopniu kapitana, któremu szef gdańskiego gestapo umożliwił wi

dzenie z siostrzeńcem. W sprawie jego zwolnienia interweniował też 

Niemiec Ligat, jeden z dyrektorów stoczni Deutsche Werke Klei- Werl 

Gotenhafen, mieszkający kilka miesięcy w jego domu. Zabiegi te nie

Bpowodowały jego zwolnienia, ponieważ był zbyt ob ciążony.i udowo-
wywiadowczej

dniono mu prowadzenie działalności K3t?LtKgBMSld:E5X. W ich wyniku

otrzymał propozycję współpracy z gestapo. Kierownik wydziału III 
Hans Leyery

gdańskiego gestapoCT prowadzący jego sprawę Hauptsturmfttiirar SS 

Lothar Stenzel odbyli z nim rozmowę^decydującą o jego późniejszych 

losach. Miał odzyskaó wolność w zamian za podpisanie zobowiązania

o współpracy z gestapo. Zdecydował się przyjąć tę propozycję jako 

jedyną saansę uratowania życia. Jako agent gestapo oznaczony pseu

donimem "Żuk" miał umożliwić rozpracowanie kierownictwa TOW "Gryf 

Pomorski". W celi aresztu śledczego zwierzał się m.in. Juliszowi 

Koszałce pseud. "Jeremi", "Jeż"- szefowi łączności w Komendzie Na

czelnej TOW GP, że zerwie współpracę po odzyskaniu wolności. W kwi< 

tniu 1943 r. (krótko przed Świętami Wielkanocnymi) zorganizowano 

mu sfingowaną ucieczkę podczas przeprowadzania grupy więźniów z 

budynku gestapo na ul. Nowe Ogrody (fieugarten) do Poliżeipr&sidium 

na ul. Okopowej (Karrenwall). Zaopatrzony w specjalne zaświadcze

nie, które miał okazać w wypadku przypadkowego zatrzymania go przes 
samochodem gestapa/ 

policję, (^óitarczońy został w pobliże leśniczówki w Borczu. Według

informacji gestapo tam przychodził L.Kleinschmidt - członek Rady Nj 

czelnej TOW GP- z którym utrzymywał kontakty przed aresztowaniem. 

Bezpośrednio po odzyskaniu wolności zerwał wszelkie kontakty z ge

stapo i łamiąc otrzymaną instrukcję nie doszedł do wspomnianej leś
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niczówki w Borczu. Leśnymi drogami dotarł do Kartuz. Tam przez dra 

H.Kotowski ego przekazał kierownictwu TOW GP szereg informacji o za

interesowaniu gestapo członkami "Gryfa", których nazwiska i ddresy 

otrzymał przed sfingowaną ucieczką. Wszyscy oni zostali ostrzeżeni 

i zdołali się ukryć. Za pośrednictwem J.Skwierczą i Alfonsa Jerecz- 

ka ostrzegł mec. M.Wegnera w Gdyni. Uprzedził też o zainteresowaniu 

gestapo jego osobą G.Wojewskiego, który w tym czasie przejął funk

cję komendanta naczelnego TOW "Gryf Pomorski".Na skutek tego Wojew- 

ski zdołał opuścić Wejherowo i ukryć się w południowej części Pomo

rza. J.Dambek przekazał Józefowi Klawikowskiemu - komendantowi po

wiatowemu "Gryfa" w Tczewie rozkaz aby natychmiast ukrył się. £x 

C. krótko ukrywał się u H.Kotowski ego w Kartuzach, skąd przetranepo 

sportowano go do Bolszewa. Tam ukrywał się w budynku elektrowni 

wodnej. Kiedy funkcjonariusze gestapo gdańskiego zorientowali się, 

że zerwał kontakt z gestapo rozesłano za nim listy gończe. Poszu

kiwany był za rzekome zabicie policjanta niemieckiego. Za joa:fcBEEx™ 

wskazania miejsca jego ukrycia wyznaczono nagrodę. Jego pos

tawa była przypuszczalnie przyczyną licznych aresztowań członków 

"Gryfa" dokonanych w nocy z 4/5 maja 1943 r . , bowiem gestapo oba

wiało się, iż więcej osób ukryje się. C. przebywając w elektrowni 

w Bolszewie nie zaprzestał działalności konspiracyjnej, pomimo os

trzeżeń ze strony przyjaciół. Zdołał nawiązać kontakt z członkami 

AK na Wybrzeżu pozostającymi na wolności. W czasie napiętych stosur 

nków pomiędzy AK i TOW GP w końcu 1943 r. za jego pośrednictwem 

do Rady Naczelnej TOW "Gryf Pomorski" dotarł list ppor.Henryka 

Grtitzmachera, domagający smę zaprzestania dalszej działalności 

i rezygnacji z zastraszania członków "Gryfa", którzy przeszli do A i 

AK. Jego współpraca z kierownictwem "Gryfa" była pełniejsza. Prze

kazał TOW GP szereg wskazówek i instrukcji, dotyczących techniki 

prowadzenia działalności organizacyjnej. Zamierzał także wydawać

-  7 -  Ą l ,
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pismo konspiracyjne z serwisem informacyjnym z nasłuchu radiowego. 

Ukrywając się w Bolszewie nadal utrzymywał kontakt z konsulem duń

skim Mogensenem, który odwiedzał go w Bolszewie. Za pośrednictwem 

Mogensena przekazał na Zachód szereg danych m.in. o gdańskim gesta

po. Według trudnych do zweryfikowania wspomnień poprzez Mogensena 

próbował uzyskać informacje niezbędne do uruchomienia radiostacji 

oraz przekazał na Zachód klucz szyfrowy do łączności radiowej, któ

ry ułożył konsul Mogensen. W budynku elektrowni zbudowano dla G. 

specjalną skrytkę znajdującą się nad turbiną. Tam chował się w ra

zie zagrożenia. Obecnie trudno ustalić w jaki sposób funkcjonariu

sze gestapo ustalili miejsce jego Jaobytu. Istnieją na ten temat 

dwie hipotezy. Według pierwszej z nich - najbardziej prawdopodobnej
j

- informację o miescu jego kryjówki gestapo uzyskało przejmując

4 III 1944- r. archiwum J.Dambka (zabitego tego dnia) w którym znaj- 
jeg°,

dował s i ę f T i s t  do Dambka. Według drugiej wersji na jego siad gesta

powcy trafili śledząc konsula Mogensena. Niekiedy sugeruje się, że 

jego kryjówka została zdradzona przez jedną z łączniczek "Grafa"

poprzez którą utrzymywał kontakt z Dambkiem. W piątek 10 III 1944 r 
f unkc j onar i us z e

żandarmeria i gestapo otoczyli budynek elektrowni. Początkowo nie 

znaleziono jego kryjówki. Dopiero szczegółowa rewizja całego obie

ktu doprowadziła do wykrycia jego schowka. Wiedząc co czeka go po 

aresztowaniu próbował popełnić samobójstwo, jednak okazało się że 

pistolet który posiadał nie był sprawny. Po aresztowaniu przewie

ziony został do komisariatu policji w Bolszewie a następnie do 

gestapo w Gdańsku. Razem z nim aresztowano całą rodzinę Kupersch- 

midtów, którzy go ukrywali. W Gdańsku przeszedł ponowne brutalne 

śledztwo. Podczas tortur połamano mu prawą rękę. Był konfrontowany 

z Pawłem Kuperschmidtem i aresztowanym w jego sprawie konsulem 

Mogensenem (po wielomiesięcznym śledztwie postał ea przekazany do 

obozu koncentracyjnego gdzie więziony był do końca wojny). Po śle-
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dztwie 0. został w dniu 8 VI 1944 r. osadzony w obozie koncentra

cyjnym Stutthof. Miał już wówczas wyrok śmierci wydany przez poli< 

cyjny sąd doraźny i do obozu przekazany został jedynie w celu dok 

konania egzekucji. W Stutthofie jako więzień polityczny nr 36573 

umieszczony został w obozowym rewirze, gdzie opatrywano mu rękę

i leczono obrażenia spowodowane w czasie śledztwa. W dniu 12 VII 

1944 r. wywołany został do transportu. Wiedział, że jest to fałsz; 

szywa informacja. Otrzymaną porsrję żywności przekazał współwięź

niom, mówiąc, że tam dokąd idzie nie będzie mu już potrzebny. 

Został powiesaony w Stutthofie 12 VII 1944 r. o godzinie 18.20 

a jego ciało spalono w obozowym krematorium. W dniu 2 VI 1948 r. 

Sąd Grodzki w Gdyni uznał go za zmarłego. Jego imię już w 1945 r. 

otrzymała 9 Gdyńska Drużyna harcerska przy Szkole Podstawowej 

nr 19 w Gdyni. Jedna z ulic w Gdyni nosi jego imię.

W 1935 r. ożenił się w Gdyni z obywatelką duńską Amandą He

leną Madsen, córką inżyniera duńskiego budującego port gdyński. 

Miał z nię dwie córki.

Archiwum GKBZPNP-IPN w Warszawie, akta sprawy Saszubowskiego J.,

IV k.175/54» Archiwum Głównej Kwatery ZHP w Warszawie, "Wiadomość: 

Urzędowe", nr 10, 1938, S.200J AMSt.; Duszyński L. , Prace lekarzy 

w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, w:Wspomnienia,t.XI, s.153-' 

155; Mogensen J.L.F, Moja współpraca z TOW Gryf Pomorski, maszy-

. j  l nopis| Relacje:Gbtarka F., Gwiazdy M., Dylewskiego E., Jereczka A., 
O oh: Kuperschmidt G.,

/.v, Kotowskiego H . , Narskiego Z., Ogrodowskiej I., Prusi^skiego L . ,

" Rzeźnikowskiego F., Szymerowskiej Ł. , Śliwińskiej L. ,Wojewski ego 

A .; OKBZPNP-IPN w Gdańsku, protokóły przesłuchań: Kostrzewy J., 

'/oJL PpLot sygn. Ds 4/68, Frankowskiego A., sygn. D-8, poz.95 Biangi J.;

\  AP AK, Dok.Okr. Pom. AK.., Dane dotyczące organizacji "Gryf Pomor-

£  . ski"(tu informacja o jego kontaktach z TOW GP i posądzenie o zdra

dę "Andrzeja"); Buller A., Lucjan Cylkowski, "Tygodnik Powszechny' 

nr 32 z 5 VIII 1984; Ciechanowski K., Ruch oporu.., s.68,228,269,
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Cylkowski Lucjan Brunon ps. „Lutek”, „PapaLu- 
tek”, „Żuk” (1907-1944), nauczyciel, kmdt hufca 
gdyńskiego Szarych Szeregów, szef łączności kon
spiracyjnej w Podokręgu Morskim AK w Gdyni.

Urodzony 23 V 1907 r. w Zimnych Zdrojach pow.
Starogard Gd.; syn Stanisława i Marty z d. Makow
skiej. Ukończył szkołę powszechną w Liniewie, na
stępnie uczył się w Seminarium Nauczycielskim w 
Kościerzynie. Po zdaniu matury i uzyskaniu dyplo
mu nauczycielskiego w 1927 r. podjął pracę w szko
le powszechnej w Pucku, gdzie prowadził lekcje 
przyrody i geografii. Działał też w ramach oświaty 
dorosłych w Wejherowie. W Pucku był opiekunem 
drużyny harcerskiej. W 1930 r. został skierowany 
do pracy w Szkole Powszechnej nr 1 w Gdyni przy 
ul. 10 lutego, gdzie pracował do wybuchu wojny. W latach 193 ] -1932 uki ińczył zorga
nizowany w Warszawie Wyższy Kurs Nauczycielski ze specjalnościąjir/yroda-geogra- 
fia. Przez cały okres pobytu w Gdyni zaangażowany był w działalność harcerską. Pro
wadził początkowo drużynę przy Szkole Powszechnej nr 1, następnie pracował jako 
instruktor w gdyńskim hufcu harcerzy, którego kmdtem był hm. Bolesław Polkowski. 
Jako miłośnik Kaszub prowadził działalność krajoznawczą i turystyczną organizując 
biwaki i obozy na Kaszubach. Po objęciu w 1935 r. funkcji kmdta hufca gdyńskiego 
przez hm. Benedykta Porożyńskiego stał się jego najbliższym współpracownikiem. Po 
przekształceniu w 1938 r. hufca w Morski Rejon Harcerzy został kmdtem hufca Gdy- 
nia-Śródmieście. Rozkazem L. 16 z 10 XII 1938 r. Naczelnika Harcerzy otrzymał sto-
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pień harcmistrza. W czerwcu 1939 r. został komisarzem pogotowia wojennego Mor
skiego Rejonu Harcerzy w Gdyni. Po zmobilizowaniu w sierpniu 1939 r. przekazał 
obowiązki kmdta MRH hm. Porożyńskiemu. Latem 1939 r., w związku z narastającym 
zagrożeniem wojną wysłał żonę i córki do mieszkających w Kopenhadze teściów. W 
sierpniu 1939 r. wizytował obozy harcerskie znajdujące się w pobliżu granicy.

Po wybuchu wojny wziął aktywny udział w obronie Gdyni organizując działalność 
pogotowia wojennego harcerzy. Po zajęciu Gdyni przez Niemców pozostał w Gdyni. 
Pomimo wysiedleń Polaków nadal mieszkał w swoim domu na ul. Urszulanek nr 8, 
bowiem jako właściciela budynku podał swego teścia -  Duńczyka. (Dzięki temu mogli 
tam mieszkać inni Polacy, m.in. jeden z księży gdyńskich, rozstrzelanyjesienią 1939 r. 
w Piaśnicy oraz nauczycielka Leokadia Ogrodowska z córką która po spaleniu się szkoły 
na Obłużu nie miała gdzie zamieszkać. Ukrywał się tam także poszukiwany przez gestapo 
Jan Skwiercz). Cylkowski w okresie okupacji pracował w zakładzie szewskim przy ul. 
Abrahama. Do jego obowiązków należało przyjmowanie i wydawanie butów, co później 
znacznie ułatwiało mu pracę konspiracyjną. W wyniku podjętych starań w grudniu 1939 
r. wyjechał legalnie do Kopenhagi. Tam nawiązał kontakt z oficerem polskiego wywiadu, 
oficj alnie pracownikiem poselstwa w Danii. Spotkał się z nim kilkakrotnie konspiracyjnie 
przekazując szereg danych o sytuacji w okupowanej Gdyni. Uzgodniono wtedy, że po 
powrocie do Gdyni prześle żonie do Kopenhagi kwiaty, jeśli zaobserwuje zaawansowane 
przygotowania do agresji na Danię. W Gdyni znalazł się na początku 1940 r. 
Przypuszczalnie w lutym 1940 r. nawiązał z nim kontakt hm. B. Porożyński ps. „Ben”, 
który przybył wówczas na Pomorze celem utworzenia zawiązków Szarych Szeregów. 
Wtedy Cylkowski został zaprzysiężony w ramach Szarych Szeregów i Związku Walki 
Zbrojnej. W 1940 r., zgodnie z instrukcjami o kadrowym charakterze organizacji, 
utrzymywał jedynie wiele kontaktów o charakterze towarzyskim z byłymi instruktorami 
i starszymi harcerzami. O jego działalności konspiracyjnej w tym okresie brak bliższych 
danych. W latach 1940-1942 organizował sieć łączności. W Gdyni spotykał się 
systematycznie z hm. Bernardem Myśliwkiem ps*.„Konrad” —kmdtem Chorągwi Szarych 
Szeregów i członkiem sieci wywiadowczej ZWZ. Zaktywizował swojądziałalność latem 
1941 r. po przybyciu do Gdyni kpt. Józefa Olszewskiego ps. „Andrzej” -  kmdta 
Podokręgu Morskiego AK, którego stał się najbliższym współpracownikiem. W latach 
1941-1942 pełnił funkcję szefa łączności kurierskiej w Kmdzie Podokręgu Morskiego 
AK. Dzięki swoim rozległym kontaktom i znajomościom -  zarówno w Gdyni jak i na 
terenie całego Wybrzeża - odgrywał znacznie ważniejszą rolę i stał się jednym z 
najbardziej aktywnych członków ZWZ-AK w północnej części Pomorza. Warsztat 
szewski, w którym pracował, był jednym z głównych punktów kontaktowych ZWZ-AK 
w Gdyni. Utworzył sprawnie funkcjonujący zespół ̂ łączników i łączniczek, składający 
się w znacznej części z harcerzy i harcerek. Jego najbliższą współpracowniczką była 
phm. Jadwiga Rotecka ps. „Jadzia”. Osobiście przekazywał meldunki i odbierał pocztę 
konspiracyjną z Warszawy w dwóch najważniejszych lokalach kontaktowych w Gdyni: 
jadłodajni prowadzonej przez matkę B. Porożyńskiego przy ul. Świętojańskiej 62 i 
mieszkaniu Zofii Śliwińskiej ps. „Śliwkowa” w Orłowie przy ul. Wrocławskiej nr 3. 
Uczestniczył także w organizowaniu przerzutu kurierów i poczty konspiracyjnej z Gdyni 
do Szwecji, gdzie znajdowała się w Sztokholmie baza łącznikowa o kryptońimie „Anna”. 
Nawiązał bliskie kontakty z konsulem duńskim w Gdańsku Jorgenem Mogensenem, 
którego poznał w końcu 1940 r. w związku z załatwianiem spraw rodzinnych. Później
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wykorzystywał Mogensena do utrzymywania łączności z Szwecją, poprzez Danię. Jako 
kmdt hufca gdyńskiego Szarych Szeregów włączył liczne grono przedwojennych harcerzy 
i instruktorów do prac organizacyjnych ZWZ-AK. Podlegał mu bezpośrednio phm. 
Maciej Gwiazda ps. „Jerzy” -  dowódca Batalionu Morskiego Szarych Szeregów w Gdyni, 
stanowiącego zespół dywersyjny przygotowywany do walk o port i miasto w czasie 
dokonywania przewidywanego wówczas desantu wojsk polskich w rejonie Gdyni- 
Gdańska. Był też osobiście zaangażowany w tworzenie sieci wywiadowczej w Gdyni 
oraz utrzymywanie łączności pomiędzy komórkami wywiadu AK w Gdyni. 
Współpracował z Wydziałem Marynarki Komendy Głównej AK o krypt. „Alfa”, 
tworzącym w Gdyni swoje zawiązki terenowe spośród harcerzy — żeglarzy morskich. 
Dysponował też licznymi kontaktami z członkami innych organizacji konspiracyjnych. 
Poprzez swoich kolegów — przedwojennych nauczycieli -  nawiązał łączność z Tajną 
Organizacją Wojskową „Gry^Kaszubski” .(późn. „Gryf Pomorski”). Współpracował z 
członkami „Gryfa” w Gdyni, Tczewie, Kartuzach i Wejherowie. Spotykał się z czołowymi 
działaczami TOW „GP”, m.in. mecenasem Mieczysławem Wegnerem - kmdtem okręgu 
gdyńskiego, ppor. rez. inż. Grzegorzem Wojewskim ps. „Ferrum” -  kmdtem okręgu 
morskiego w Wejherowie, lekarzem Henrykiem Kotowskim (swoim wieloletnim 
przyjacielem) -  kierownikiem służby sanitarnej w kmdzie powiatowej „Gryfa” w 
Kartuzach oraz Leonem Kleinschmidtem ps. „Długosz” -  kierownikiem specjalnego 
oddziału kontrwywiadu w Radzie Naczelnej, z którym współpracował ściśle w latach 
1941 -1942. Wiosną i latem 1942 r., w czasie prowadzenia tzw. akcj i scaleniowej, kmdt 
Podokręgu Morskiego AK J. Olszewski za jego pośrednictwem nawiązał kontakt z 
kierownictwem TOW „Gryf Pomorski”, w wyniku czego doszło do dwóch spotkań w 
Borach Tucholskich. (Nie zdołano jednak osiągnąć porozumienia). Utrzymywał też 
osobisty kontakt z Andrzejem Eljaszewiczem ps. „Andrzej”, „Ala”, kierownikiem 
komórki Związku Jaszczurczego w Gdyni. (Brak bliższych danych o charakterze ich 
spotkań). Dysponował też powiązaniami z Gdyńskim Rejonem Polskiej Armii Powstania. 
Z jego polecenia były drużynowy Tadeusz Marciniak (członek Szarych Szeregów) 
współpracował z Alojzym Prochem ps. „Orkan”, szefem wywiadu i kontrwywiadu PAP 
w Gdyni. Na wypadek dekonspiracji przygotował sobie kryjówkę w budynku elektrowni 
wodnej w Bolszewie k. Wejherowa. Latem 1942 r. -  po aresztowaniach członków AK 
w południowej części Pomorza -  przekazał konsulowi Mogensenowi punkt kontaktowy 
w jednej z gdyńskich aptek, gdzie po podaniu hasła miał on kontynuować dalszą 
współpracę z AK, na wypadek swojego aresztowania. Podczas rozbijania struktur Szarych 
Szeregów w Gdyni stosunkowo wcześnie ujawnili Niemcy jego zaangażowanie w 
działalność podzi.emną. Wieczorem 30 IX 1942 r. został aresztowany przez 
funkcjonariuszy gestapo w swoim domu. Przeszedł ciężkie śledztwo w gestapo gdyńskim, 
a następnie w placówce kierowniczej gestapo w Gdańsku. Z powojennych zeznań 
funkcjonariusza gdańskiego gestapo Jana Kaszubowskiego wynika, że na skutek tortur 
i materiału obciążającego go załamał się i ujawnił część tajemnic organizacyjnych. Nie 
przekazał jednak gestapo szeregu ważnych informacji; nadal więc funkcjonowało w 
Gdyni wiele punktów łączności z Warszawą oraz Szwecją o których istnieniu wiedział. 
Dzięki jego postawie aresztowania nie objęły innych hufców Szarych Szeregów, z którymi 
utrzymywał przed aresztowaniem łączność. Nie przekazał też ważnej informacji o hm. 
B. Porożyńskim mieszkającym w Mińsku Mazowieckim, z którym utrzymywał kontakt 
poprzez jego matkę. Dzięki temu aresztowania ograniczyły się do terenu Gdyni i nie
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objęły instruktorów mających kontakt z Główną Kwaterą Szarych Szeregów. W dniu 5 
X 1942 r. Cylkowski został przewieziony przez funkcjonariuszy gestapo do mieszkania 
w Gdyni-Witominie, gdzie aresztowano przebywającego tam J. Olszewskiego ps. 
„Andrzej”. Obecnej podczas zatrzymania „Andrzeja” Stanisławie Kłosińskiej dał jedynie 
znak, że to nie on przyczynił się do ujawnienia tego lokalu. Przypuszczalnie gestapowcy 
przywieźli go tam specjalnie, chcąc złamać go psychicznie. Z relacji współwięźniów 
wynika, że pomimo swego trudnego położenia starał się pomagać innym aresztowanym 
żołnierzom AK przekazując informacje o toczącym się śledztwie. Bezpośrednio po jego 
aresztowaniu interweniowali w jego sprawie znajomi Niemcy i krewni mieszkający w 
Rzeszy. Do Gdańska przyjechał brat jego matki stale mieszkający w Dortmundzie, 
pełniący służbę w Wehrmachcie w st. kapitana, któremu szef gdańskiego gestapo 
umożliwił widzenie z siostrzeńcem. W sprawie jego zwolnienia interweniował też 
Niemiec Ligat, jeden z dyrektorów stoczni Werke Kiel -  Werk Gotenhafen, mieszkający 
kilka miesięcy w, jego domu. Zabiegi te nie spowodowały jego zwolnienia, ponieważ 
był zbyt obciążony. Udowodniono mu też prowadzenie działalności wywiadowczej. 
Natomiast otrzymał propozycję współpracy z gestapo. Kierownik wydziału III 
gdańskiego gestapo Hans Leyer i prowadzący jego sprawę Hauptsturmfuhrer SS Lothar 
Stenzel odbyli z nim rozmowę decydującą o jego późniejszych losach. Miał odzyskać 
wolność w zamian za podpisanie zobowiązania o współpracy z gestapo. Zdecydował 
się przyjąć tę propozycję jako jedyną szansę uratowania życia. Jako agent gestapo 
oznaczony pseudonimem „Żuk” miał umożliwić rozpracowanie kierownictwa TOW 
„Gryf Pomorski”. W celi aresztu śledczego zwierzał się m.in. Juliuszowi Koszałce ps. 
„Jeremi”, „Jeż” — szefowi łączności w Kmdzie Naczelnej TOW „GP”, że zerwie 
współpracę po odzyskaniu wolności. W kwietniu 1943 r. (krótko przed Świętami 
Wielkanocnymi) zorganizowano mu sfingowaną ucieczkę podczas przeprowadzania 
grupy więźniów z budynku gestapo przy ul. Nowe Ogrody (Neugarten) do 
Polizeiprasidium przy ul. Okopowej (Karrenwall). Zaopatrzony w specjalne 
zaświadczenie, które miał okazać w wypadku przypadkowego zatrzymania go przez 
policję, samochodem gestapo dostarczony został w pobliże leśniczówki w Borczu. 
Według informacji gestapo przychodził tam L. Kleinschmidt -  członek Rady Naczelnej 
TOW „GP”, z którym utrzymywał kontakty przed aresztowaniem. Bezpośrednio po 
odzyskaniu wolności zerwał wszelkie kontakty z gestapo i łamiąc otrzymaną instrukcję 
nie doszedł do wspomnianej leśniczówki w Borczu. Leśnymi drogami dotarł do Kartuz. 
Tam przez dr. H. Kotowskiego przekazał kierownictwu TOW „GP” szereg informacji o 
zainteresowaniu gestapo członkami „Gryfa”, których nazwiska i adresy otrzymał przed 
sfingowaną ucieczką. Wszyscy oni zostali ostrzeżeni i zdołali się ukryć. Za 
pośrednictwem J. Skwierczą i Alfonsa Jereczka ostrzegł mec. M. Wegnera w Gdyni. 
Uprzedził też G. Wojewskiego, który w tym czasie przejął funkcję kmdta naczelnego 
TOW „Gryf Pomorski” o zainteresowaniu gestapo jego osobą. (Wojewski zdołał opuścić 
Wejherowo i ukryć się w południowej części Pomorza). Również zdołał się ukryć Józef 
Klawikowski kmdt powiatowy „Gryfa” w Tczewie. Cylkowski krótko ukrywał się u H. 
Kotowskiego w Kartuzach, skąd przetransportowano go do Bolszewa. Tam ukrywał się 
w budynku elektrowni wodnej. Kiedy funkcjonariusze gestapo gdańskiego zorientowali 
się, że zerwał kontakt z gestapo, rozesłano za nim listy gończe. Poszukiwany był za 
rzekome zabicie policjanta niemieckiego. Za wskazanie miejsca jego ukrycia wyznaczono 
nagrodę. Jego postawa była przypuszczalnie przyczyną kolejnych licznych aresztowań
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członków „Gryfa” dokonanych w nocy z 4/5 maja 1943 r., bowiem gestapo obawiało 
się, iż więcej osób ukryje się. Cylkowski przebywając w elektrowni w Bolszewie nie 
zaprzestał działalności konspiracyjnej, pomimo ostrzeżeń ze strony przyjaciół. Zdołał 
nawiązać kontakt z człorikami AK na Wybrzeżu pozostającymi na wolności. W czasie 
napiętych stosunków pomiędzy AK i TOW „GP” w lcońcu 1943 r. za jego pośrednictwem 
do Rady Naczelnej „Gryfa”\dotarł list ppor. Henryka Gruetzmachera, domagający się 
zaprzestania dalszej działalności i rezygnacji z zastraszania członków „Gryfa”, którzy 
przeszli do AK. Przekazał też kierownictwu TOW „GP” szereg wskazówek i instrukcji, 
dotyczących techniki prowadzenia działalności organizacyjnej. Zamierzał także wydawać 
pismo konspiracyjne z serwisem informacyjnym z nasłuchu radiowego. Ukrywając się 
w Bolszewie nadal utrzymywał kontakt z konsulem duńskim Mogensenem, który 
odwiedzał go tam i za którego pośrednictwem przekazał na Zachód szereg danych, 
m.in. o gdańskim gestapo. Według trudnych do zweryfikowania wspomnień, poprzez 
Mogensena próbował uzyskać informacje niezbędne do uruchomienia radiostacji oraz 
przekazał na Zachód klucz szyfrowy do łączności radiowej, który ułożył konsul 
Mogensen. W budynku elektrowni chował się w razie zagrożenia w specjalnie 
zbudowanej dla'njego skrytce nad turbiną. Obecnie trudno ustalić w jaki sposób 
funkcjonariusze gestapo ustalili miejsce jego pobytu. Istniejąnaten temat dwie hipotezy. 
Według pierwszej z nich -  najbardziej prawdopodobnej -  informację o miejscu jego 
kryjówki gestapo uzyskało przejmując 4 III 1944 r. archiwum J. Dambka (zabitego tego 
dnia), w którym znajdował się jego list do Dambka. Według drugiej wersji na jego ślad 
gestapowcy trafili śledząc konsula Mogensena. Niekiedy sugeruje się, że jego kryjówka 
została zdradzona przez jedną z łączniczek „Gryfa”, poprzez którą utrzymywał kontakt 
z Dambkiem. W piątek 10 III 1944 r. żandarmeria i funkcjonariusze gestapo otoczyli 
budynek elektrowni. Początkowo nie znaleziono jego kryjówki. Dopiero szczegółowa 
rewizja całego obiektu doprowadziła do wykrycia jego schowka. Wiedząc, co czeka go 
po aresztowaniu, próbował popełnić samobójstwo, jednak okazało się, że pistolet, który 
posiadał nie był sprawny. Po aresztowaniu przewieziony został do komisariatujpolicj i w 
Bolszewie, a następnie do gestapo w Gdańsku. (Razem z nim aresztowano całą rodzinę 
Kuperschmidtów, którzy go ukrywali). W Gdańsku przeszedł ponownie brutalne 
śledztwo. Podczas tortur połamano mu prawą rękę. Był konfrontowany z Pawłem 
Kuperschmidtem i aresztowanym w jego sprawie konsulem Mogensenem (po 
wielomiesięcznym śledztwie Mogensen został przekazany do obozu koncentracyjnego, 
gdzie więziony był do końca wojny). Po śledztwie Cylkowski został w dniu 8 VI 1944 
r. osadzony w obbzie koncentracyjnym Stutthof. Miał już wówczas wyrok śmierci wydany 
przez policyjny sąd doraźny i do obozu przekazany został jedynie w celu dokonania 
egzekucji. W Stutthofie jako więzień polityczny nr 36573 umieszczony został w 
obozowym rewirze, gdzie opatrywano mu rękę i leczono obrażenia spowodowane w 
czasie śledztwa. W dniu 12 VII 1944r. wywołany został rzekomo do transportu. Wiedząc, 
że jest to fałszywa informacja, o trzymaną porcję żywności przekazał współwięźniom, 
mówiąc, że tam dokąd idzie nie będzie mu już potrzebna. Został powieszony w Stutthofie 
12 VII 1944 r. o godzinie 18.20, a jego ciało spalono w obozowym krematorium. W 
dniu 2 VI 1948 r. Sąd Grodzki w Gdyni uznał go za zmarłego. Jego imię już w 1945 r. 
otrzymała 9 Gdyńska Drużyna Harcerska przy Szkole Podstawowej nr 19 w Gdyni. 
Jedna z ulic w Gdyni nosi jego imię.
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W 1935 r. ożenił się w Gdyni z obywatelką duńską Amandą Heleną Madsen, córką 
inżyniera duńskiego budującego port gdyński. Miał z nią dwie córki.

A GKBZpNP-IPN w Warszawie, akta sprawy Kaszubowskiego J., IV k. 175/54; A Głównej 
Kwatery ZHP w Warszawie, Wiadomości Urzędowe, nr 10, 1938, s. 200; AMSt.: D u 
s z y ń s k i  L., Prace lekarzy w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, [w:] Wspomnienia, t. 
XI, s. 153-155; M o g e n s e n  J.L.F., Moja współpraca z TOW Gryf Pomorski, (mps); 
Relacje: GburkaE, Gwiazdy M., Dylewskiego E., Jereczka A., Kotowskiego H., Kupersch- 
midta P., Narskiego Z., Ogrodowskiej I., Prusińskiego L., Rzeźnikowskiego F., Szymerow- 
skiej Ł., Śliwińskiej L., Wojewskiego A.; OKBZpNP-IPN w Gdańsku, protokoły przesłu
chań: Kostrzewy J., sygn. Ds 4/68, Frankowskiego A., sygn. D-8, poz. 95 Biangi J.; AP AK, 
Dok. Oki-. Pom. AK., Dane dotyczące organizacji „Gryf Pomorski” (tu informacja o jego 
kontaktach z TOW „GP” i posądzenie o zdradę „Andrzeja”); B u 11 e r A., Lucjan Cylkow
ski, Tygodnik Powszechny nr 32 z 5 VIII 1984; C i e c h a n o w s k i  K., Ruch oporu. ..; 
T e n ż e  , Życie i śmierć bohatera, Gdańsk 1980, s. 102 (tu błędna informacja o przekazaniu 
przez niego w 1942 r. J. Dambkowi listu od J. Olszewskiego ps. „Andrzej” -  w rzeczywisto
ści w końcu .1943 r. przekazał J. Dambkowi list od ppor. H. Gruetzmachera ps. „Michał”; 
G ą s i o r o w s k i  A., Lucjan Cylkowski, [w:] Zasłużeni Pomorzanie..., s. 32-34; T e n ż e ,  
Chorągiew pomorska Szarych Szeregów kryptonim „Lina ”, [w:] Szare Szeregi 1939-1945. 
Harcerze, Warszawa 1989, s. 129, 130, 131, 132 i in.; T e n ż e ,  Szare Szeregi w Gdyni, 
Zeszyty Muzeum Stutthof, nr 5, 1985, s. 108, 111, 112, 114, 115 i in.; J a n k o w s k i  J., 
Harcerstwo Pomorza Gdańskiego 1911-1945, Toruń 1988, s. 266, 276, 277, 283 (Ul błędne 
informacje: o aresztowaniu go w X 1942 r. i ukrywaniu się w Gościnie k. Wejherowa); 
K o m o r o w s k i  K , Leksykon. ..; L u b e c k i L., Harcerze Wybrzeża w walce z okupan
tem w latach 1939-1945, Gdańsk 1963, s. 14-16, 18-19 i in.; M ę c 1 e w s k i A., Neugar- 
ten...; P t a s i ń s k i J., Zarys działalności Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomor
ski”, Wojsk. Prz. Hist., nr 1, 1969, s. 145 (tu nieprawdziwa, krzywdząca informacja, że 
jako agent gestapo przeniknął w szeregi TOW „GP”); Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim w 
latach 1939-1945. Materiały z sesji historycznej ZBOWiD w Gdańsku, Gdańsk 1964, s. 62 
(tu informacje o jego współpracy z L. Kleinschmidtem w zakresie kontrwywiadu); W i - 
d e rn  i k M., Lucjan Cylkowski, [w:] Pomorscy patroni ulic Trójmiasta, Gdańsk 1977.

Andrzej Gąsiorowski
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rjdynia 

Ąz.s*, hV

'"'ylkowski T uc,jan

Tat 27*. harcffifztrss, w latach T941'— 1942 

komendant C 2rarych Szeregów w ndymi» szef 

łączno^ tri Pottokr^gui Północno-Zachodniego 

Armii krajowe,!, aresztowany w pa~dziernikuŁ 

T942 r . , powieszony w ctxitthofie 12 lipca 

1*944 r .

Tankowski, harcerstwo ... str. 2B3
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Cylkowski I. Gdynia

Harcerki 1939 ~ 45> str. 525
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5 T

CYLKOWSKI LUCJAH GDYNIA AK

W kontaktach pomiędzy ZWE i "Gryfem Pomorskim" 

nawiązanych, prawdopodobnie na przełomie 1940/4ir. 

zjednej trony wystąpił Jan Jarzębowski, kmdt Inap, 

ZWZ Wybrzeże/ z drugiej Józef Dambek z Lucjanem 

Cylkowskim, szefem łączności kurierskiej podokr, 

morskiego AK,

Sr,: K.Steyer, TOW Gryf Pomw [w;] Walka podziemna,,/ 

s. 337,
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