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HICKIEWICZ STANISŁAW ps."Galowski" (1906-1974) 
członek sieci wywiadu ZWZ-AK w Gdyni.

Ur. 3 IX 1906 r. w Bochni k. Krakowa jako syn Stanisława i 
Marii z d. Janowicz. Jego młodość,działalność społeczna i zawodowa 
w okresie międzywojennym nie są znane. Przed wojną pracował w Gdyni 
jako magazynier portowy w przedsiębiorstwie Gdynia Ameryka Linie. 
Prawdopodobnie już przed wojną był współpracownikiem Oddziału II 
Sztabu Głównego WP i podlegał kpt.Janowi Blichiewiczowi.

W okresie okupacji pracował w porcie gdyńskim. W grudniu 193 9 
r. został wprowadzony do sieci wywiadowczej podporządkowanej II 
Oddziałowi DG SZP,składającej się w znacznej mierze z byłych praco
wników II Oddziału. Był jednym z aktywniejszych członków sieci 
wywiadowczej kierowanej przez por. rez. Antoniego Wiśniewskiego 

Vps."Grubski","A-14", obejmującej swoim zasięgiem wybrzeże Morza 
Bałtyckiego od Szczecina po Królewiec. Współpracował z por.rez.Ta
deuszem Wańskim ps."Kawon". W 1940 r. pracował jako magazynier 
zaopatrzenia w bazie Kriegsmarine w Gdyni. Przekazywał nie tylko 
informacje z portu i stoczni DWK w Gdyni oraz bazy Kriegsmarine na 
Oksywiu. Uczestniczył także w prowadzonej na terenie portu akcji 
sabotażowo-dywersyjnej. Wspólnie z członkiem wywiadu TOW GP J.H.Le- 

v wandowskim zbierał wszelkie dane o systemie obrony przeciwlotniczej 
Gdyni. Osobiście przepisywał na wykradzionej z portu maszynie do 
pisania meldunki przekazywane przez innych członków sieci. Pełnił 
także funkcję łącznika sieci wywiadu. Jeździł m.in. do Berlina. W 

V 1943 r. zatrudniony był jako księgowy w sklepie tytoniowym A.Wien- 
sa-Wiśniewskiego.

W lipcu 1943 r. na rozkaz por. rez. A.Wiśniewskiego zawiesił 
swoją działalność. Spowodowane to było dekonspiracją w centrali 

,, wywiadu AK w Warszawie. W związku z działalnością wywiadowczą 
aresztowany został w Gdyni przez funkcjonariuszy gestapo gdyńskiego 
7 VIII 1943 r. razem z por.rez. A.Wiśniewskim. Po śledztwie w 
gestapo w Gdańsku w dniu 2 XI 1943 r. osadzono go jako więźnia 
politycznego nr 26378 w KL Stutthof. W obozie przebywał w blokach 
2 i 14. Wywieziony na dalsze śledztwo do Gdańska wrócił do obozu 31 
I 1944 r. Pracował w tzw. Waldkolone i warsztatach DAW. Przetrwał 
gehennę obozową i brał udział w ewakuacji Stutthofu w styczniu 1945 
r. Uciekł z trasy "Marszu Śmierci" w Niestępowie k.Żukowa.

Po wojnie przez szereg lat był leśniczym w Nadleśnictwie 
Mirachowo w pow. Kartuzy oraz członkiem koła ZBoWiD przy Zarządzie 
Lasów Państwowych w Gdańsku. Po przejściu na emeryturę wyjechał do 
Wrocławia gdzie zmarł 2 VIII 1974 r.

Odznaczony: Medalem Zwycięstwa i Wolności (1946), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1970), Odznaką Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1971).

Archiwum Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof, 
akta osobowe S .Hickiewicza, wyciąg aktu zgonu nr 2607/74 z 5 VIII 
1974 r .;
AMS, teczka personalna więźnia, sygn.I-III-5648(tu inne daty: 
aresztowania - 11 IX 1943 i osadzenia w obozie Stutthof - 4 XI 
1943) ; materiały dotyczące sieci wywiadowczej A.Wiśniewskiego sygn. 
Z-II-1-7, oświadczenie A.Wiśniewskiego dla S .Hickiewicza z 21.IX. 
1948 r.; A.Męclewski, Neugarten 27, Warszawa 1974, s.368 i in.( tu
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inna data aresztowania- 5 IX 1943 r. na dworcu w Gdańsku)
Andrzej Gąsiorowski
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r. Uciekł z trasy "Marszu Śmierci" w Niestępowie k.Żukowa.
Po wojnie przez szereg lat był leśniczym w Nadleśnictwie 

MirachowoXpow. Kartuzy oraz członkiem koła ZBoWiD przy Zarządzie 
Lasów Państwowych w Gdańsku. Po przejściu na emeryturę wyjechał do 
Wrocławia^gdzie zmarł 2 VIII 1974 r.

Odznaczony: Medalem Zwycięstwa i Wolności (1946), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1970), Odznaką Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1971) .

Archiwum Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof, 
akta osobowe S .Hickiewicza, wyciąg aktu zgonu nr 2607/74 z 5 VIII 
1974 r.; AMS, teczka personalna więźnia, sygn. I-III-5648 (tu inne 
daty: aresztowania - 11 IX 1943 i osadzenia w obozie Stutthof - 4 
XI 1943); materiały dotyczące sieci wywiadowczej A.Wiśniewskiego 
sygn. Z-II-1-7, oświadczenie A.Wiśniewskiego dla S .Hickiewicza z 
21. IX. 1948 r.; ^ArrMęclewski^Neugarten 27, Warszawa 1974, s.368 i
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Hickiew icz S tan isław  przybr. nazw. „Gaiowski” (1906-1974), członek sieci wywiadu 
ZW Z-AK w Gdyni. ą

Urodzony 3 IX 1906 r. w  Bochni k. Krakowa; syn Stanisława i M ani z d. Janowicz.
Jego młodość, działalność społeczna i zaw odowa w okresie międzywojennym me są 
znane. Przed w ojną pracował w Gdyni jako m agazynier portowy w  przedsiębiorstwie 
Gdynia-Ameryka-Linie. Prawdopodobnie ju ż  przed w ojną był współpracownikiem 
Oddziału II Sztabu Głównego WP i podlegał kpt. Janowi Blichiewiczowi.

W okresie okupacji pracował nadal w porcie gdyńskim. W grudniu 1939 r. został 
wprowadzony do sieci wywiadowczej podporządkowanej II Oddziałowi Dowództwa 
Głównego (DG) SZP, składającej się w znacznej m ierze z byłych pracowników II Od-
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działu. Był jednym  z aktywniejszych członków sieci kierowanej przez Antoniego Wiensa- 
W iśniewskiego krypt. „A 14” , a obejmującej swoim  zasięgiem  wybrzeże M orza Bał
tyckiego do Szczecina po Królewiec. W spółpracował z por. rez. Tadeuszem Wańskim 
ps. „K awon” . W  1940 r. pracował jako m agazynier zaopatrzenia w  bazie Kriegsmarine 
w  G dyni., przekazując inform acje z portu i stoczni D eutsche W erke Kiel w  Gdyni oraz 
bazy K riegsm arine na Oksywiu. Uczestniczył także w  prowadzonej na terenie portu 
akcji sabotażowo-dywersyjnej. W spólnie z członkiem  w yw iadu TOW  „G ryf Pom or
ski” Janem  Lewandowskim  zbierał wszelkie dane o system ie obrony przeciwlotniczej 
Gdyni. Osobiście przepisywał na wykradzionej z portu m aszynie do pisania m eldunki, 
przekazyw ane potem przez innych członków sieci. Pełnił także funkcję łącznika sieci 
wywiadu. Jeździł m.in. do Berlina. W  1943 r. był zatrudniony jako księgowy w  sklepie 
tytoniowym  W iensa-W iśniewskiego.

W  lipcu 1943 r. na rozkaz W iśniewskiego zawiesił sw oją działalność. Spowodowa
ne to było dekonspiracją w centrali w ywiadu A K w  W arszawie. Jednak w związku z tą  
działalnością został 7 VIII 1943 r. razem  z W iśniewskim aresztowany przez funkcjona
riuszy gestapo gdyńskiego. Po śledztwie w gestapo w  Gdańsku w dniu 2 XI 1943 r. 
osadzono go jako więźnia politycznego nr 26378 w  obozie koncentracyjnym  Stutthof, 
gdzie przebyw ał w  blokach 2 i 14. Pracował w tzw. W aldkolonne i warsztatach Deut
sche Ausriistung Werke. Przetrwał gehennę obozow ą i brał udział w ewakuacji Stuttho- 
fu w  styczniu 1945 r. Uciekł z trasy „m arszu śm ierci” w N iestępow ie k. Żukowa.

Po w ojnie przez szereg lat był leśniczym w Nadleśnictw ie M irachowo pow. Kartuzy 
oraz członkiem  K oła ZBoW iD przy Zarządzie Lasów Państw ow ych w Gdańsku. Po 
przejściu na em eryturę wyjechał do W rocławia, gdzie zm arł 2 VIII 1974 r.

O dznaczony M edalem Zwycięstwa i Wolności (1946), Złotym  Krzyżem  Zasługi 
(1970), O dznaką „Zasłużony Ziemi G dańskiej” (1971).

AMSt., teczka personalna więźnia, sygn. I-1II-5648 (tu inne daty: aresztowania -  11 IX 
1943 i osadzenia w obozie Stutthof- 4 XI 1943), materiały dotyczące sieci wywiadowczej 
Wiśniewskiego A. sygn. Z-II-1-7, oświadczenie Wiśniewskiego A. dla Hickiewicza S. z 21 
IX 1948 r.; A Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof, akta osobowe 
Hickiewicza S., wyciąg aktu zgonu nr 2607/74 z 5 VIII 1974 r.; M ę c 1 e w s k i A., 
Neugarten..., s. 368 i in. (tu inaczej: data aresztowania -  5 IX 1943 r. na dworcu w Gdań
sku).

a n/lrrpi G ańorowski
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