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Lc,______MH&Sł JL
Sopot,22 października 1992 r. T - /«n
F u n d a c  j a
Archiwum Pomorskiej Armii Krajowej 
T o r u ń

Odpowiadając na kilkakrotnie przysyłane mi pisma w sprawie 
złożenia "relacji" z okresu wojny, przesyłam w załączeniu "Mój krót
ki życiory wojenny".

Na wszystkie pytania dot. mojego "życiorysy" postaram się w 
miarę możliwości odpowiedzieć. Zdaję sobie sprawę że "relacja" moja 
jest skrótowi i nie-pełna.

Odpowiadając na zapytanie Pani prof. Zawadzkiej dotyczącej 
osoby B. Jacewicza, oświadczam że w okresie od 1930 r do 1945 r na 
terenie Gdyni nie było żadnej innej osoby o tym nazwisku.

\ / Ojciec mój Stanisław Jacewicz s. Stanisława i Felicji Boldesie-
ro /babka była włoszką/ urodził się 8 maja 1875 r w Kownie- mieszkał 
następnie w Wilnie na ul Senatorskiej 19. Ukończył Wajskową Szkołę 
Inżynieryjną z dypl. inż.budowy dróg żelaznych i mostów. Służył w 
Armii Carskiej w Rosji. Do Armii Polskiej przeszedł w stopniu ppłk. 
Służył do 1926 r.

Działalności Ojca w czasie okupacji nie umiem określić. Był 
dwukrotnie aresztowany przez gestapa. Popierwszym zwolnieniu,otrzpiał 
zakaz podejmowania pracy na terenie Rzeszy Niemieckiej.

W chwili mojego aresztowania /30 września 1942 r/ Ojciec mój 
przebywał w więzieniu w Gdańsku. Ojciec mój zmarł 25 grudnia 1945r.

Przepraszam za tak długie milczenie. Mam jednak duże trudności 
w pisaniu zebraniu myśli - a szczególnie w pisaniu ręcznym.

Od 1984 r jestem inw.wojennym I gr.i to może w części mnie 
usprawiedliwia.

Jeżeli ktoś z zainteresowanych będzie w Sopocie i zechce mnie 
odwiedzić - będę szczerze wdzięczny.-

i //
Włodzimierz Jacewicz
81-747 Sopot 
Tel. 51-59-94
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Włodzimierz Jaoewiaz 
"Dzidek", "Włodzimierz"

Urodziłem się 4 marca 1920 r w Warazawie.Ojciec mó$ Stanisław był 
ppł armii polskiej z zawodu inż budowy mostów i dróg żelaznych popro- 
etu "saper". Matka Elżbieta poohodziła z ziemiańskiej kresowej rodziny 
Do szkół chodziłem w Warszawie, Poznaniu, Gdyni i Wilnie, Uczniem by
łe przeciętnym* Po ukończeniu szkoły w 1933 r otrzymałem praoe w Urzę
dzie Morskim w Gdyni gdzie pracowałem w Dziale Gospodarczym w tzw. 
"Ekonom&oie”.
Pasją moją było harcerstwo a szczecinie «* harcerstwo morskie - W tej 
dziedzii^zło mi o wiele lepiej niż w szkole* W 1938 r byłem już "żeg
larzem morskim" i miałem ukończony kurs podharomis trzowski w Górkach 
Wielkich, gdzie komendantem ośrodka był Aleksander Kamiński a kierowni
kiem kursu hm Domański "'Zeus".
26 sierpnia w ramach "pogotowia haroerskiego", pomagałem po pracy w Urzę
dzie Morskim w działalności RKU Gdynia* Pomoc ta trwała do 1 września 
1939 r. Już w pierwszym dniu wojny wraz z dwomp przyjaciółmi, Adolf era 

1/ Gibałę i^Czesławem Szłaohoikowskim - zgłosiliśmy się do dyspozycji Kome
ndy Oddziałów Ochotniczych w Gdyni* dostaliśmy przyjęci po interwonoji 
Ojca mego, który jako oficer posp.ruszenia, pełnił tam funkcje Szefa 
Uzbrojenia* Służba nasza polegała głównie na rekwizyoji broni oraz 
środków transportu.Szefem naszym był ot,sierżant /nazwiska nie pamiętam. 
Przełomowym dniom dla nas był dzień 6 września 1939 r. Tego dnia w go- 
dzinaoh popołudniowych spotkaliśmy na ul.10 Lutego por.Hm.Bolesława 
Polkowskiego, który jak się okazało z krótkiej rozmowy, był d-oą komp. 
karabinów maszynowych I Gdyńskiego Bataljonu Obrony Narodowej, który
stał w linii obrony Gdyni pod Kołaczkowem* Zobaozył nas trzech w mttndu-

irnoh wojskowych /otrzymaliśmy je za "protekcją" mojego ̂ ca/zapropono
wał nam zorganizowanie grupy ok 20 harcerzy storszyoh V  pójście wfrłfli 
na front. Naturalnie propozycja została przyjęta i umówiliśmy się, że 

fe w dniu 9 września B,Polkowski przyjadzie po na samochodami i zabierze 
do Kołeczkowa, W wyznaczonym dniu zebraliśmy się w grupie ofe 21 harce
rzy na dziedzińcu Szkoły Nr.1 w Gdyni przy ul 10 Lutego /jet tam teraz 
tablic pamiątkowa/ Zbiórka była uroczysta, że*nały nas rodziny i po 
 ̂Komendanta Morskiego Rejonu Harcerzy hm Lucjan Cylkowski. Przeczytano 
okolicznościowy roakaz i awansowano wszystkich idących na front o jeden 
stopień haroerski wyżej. Kominaje te potwierdzał na miejscu phm Marian 

^ Kruszyński - wpisując je do ks.harcerskich. Mariana Kruszyńskiego wy
braliśmy jako najstarszego stopniem d-oą naszej grupy. 5
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spisywaniu naszej ewidencji w Komendanturze - przyszedł wieczorem,do 
naszego baraku, przynosaąo nowe kartoteki napisane na nowo, -n̂ 4m »alnle 
bez wzmianki o naszej nieudanej ucieczce. Musieliśmy na nich odoisnąó 
nasze palce. Po niespełna 5 tygodniach zostaliśmy przewiezieni do obo
zu w GrosB-Bora a tam po ok 2 tygodniach zwolnieni do cywila jako mał* 
letni. To był. możliwe tylko dlatego że W a r s z a w k i n a s z e  kar- 
to teki. Naturalnią nie zwolniono ns do domu, tyłk©{ na roboty rolne. 
Przywieziony ««»■ do Drawska. Tam na rampie kolejowej odbył się swoisty 
"targ niewolników" - podjeźdrzali gospodarze i wybierali sobie robotni
ków. Dostałem się do gospodarza o nazwisku Gustaw Brant III w miejsoo- 
wośoi HUtzow /polskiej na4wy niesnam/# Pracowałem tam do końca paździe
rnika 1940 r. Było rai tom dobrze. W końou października - za zgodą i pło
mocą moich gospodarzy uciekłem do Gdyni* Po wielu trudnościach - przy 
dużej pomooy mojego b.gos odarza, zostałem zameldowany i przy pomocy 
kolegów otrzymałem prace w przedsiębiorstwie instalacji ciepłowniczych 
na terenie obecnej Stoczni Hemontowej w Gdyni. Kolegą który załatwił 

\/ mi tą prace był Maciej Gwiazd^s.^Jerzyy D-ca Morskiego Batalionu Sza
rych Szoregów w Gdyni. ®ak w październiku 1940 r. zaczęła się 
moja praca konspiracyjna. Początkowo w ZV<Z a potem w Szarych Szeregach. 
Praoa konspiracyjna na terenie Gdyni - włączonej do Rzeszy - była bar
dzo trudna# Brakowało sprawdzonych ludzi,kadry dowódczej,instrukcji 
i łączności z władzami centralnymi AK i Szarych Szoregów* Jak wiadomo 
Okręg AK Pomorze mieścił się w Toruniu i z tym ośrodkiem starano się 
utrzymywać ścisłą łączność* M e  było to łatwe* A łączność z Centralą 
była jeszcze trudniejsza* Dokładniejsze dane o działalności naszej 
organizacji zawarte są w załączniku "Szare Szeregi - Gdynia 1939-1945" 
opracowanym przez naszego kolegę Zbigniewa Raozkiewioza*
Moja drużyna następnie przemianowanp na pluton, składała się wg niepeł
nych informacji z 25 ludzi. Ha moje szczęście - mimo poleoenia pzna- 
nia wszystkich ludzi "od góry" nie dając się poznać "w dół" - poleoe
nia tego nie wykonałem, a tym samym nie znałem wszystk2hmoich ludzi*
Z całej mojej grupy aresztowany został tylko jeden członek Klemens 

V Rojewski, który na śledztwie podał jako awyoh współdziałających w "Tró$- 
oe", nazwiska kolegów, którzy zupełnie z innych powodów uciekli do GG* 
Tym sposobem lista moich ludzi się urwała* Gestapo do końca nie znala
zło nikogo z nich.Aresztowanie moje nastąpiło w dniu 30 września 1942r 
W tyra samym dniu aresztowano całe dowództwo -^atalinu oraz d-oów posz
czególnych kompanii. Po wstępnym przesłuchaniu w Gestapo w Gdyni prze
wieziono nas do więzienia w Gdańsku "Sohistange" i osadzono w pojedyń- 
ozyoh celach. Był to bardzo trudny okres - nie badano 9ftŁepo wstępnym 
przesłuchaniu przez ponad trjy tygodnie. Nie miałem pojęcia oo gestapo 
wie a czego nie. Ha szczęście byliśmy w cywilnych ubraniach, naszyto

- 3 -
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n uh tylko białe "X" na piec ch. Tlałem starym harcerskim zwyczajem 
nod klapą marynarki igSte z czarną nitką. Przy po looy tej safuterii igły 
1 nici białych wyprótych a ścierek i prześcieradła - haftowałem listy 
na chusteczkach do nosa /białe na białym/ a następnie po zorigtowaniu 
się że Matka moja to odczytała - "pisałen”te lsty n dolnej krawędzi 
podkoszulek. Odpowiedzi bardzo skąpe otrzymywałem w za3zy#kach kale- 
son, Po namązaniu kontaktu z domem poczułem się pewniej. Bieliznę 
zmieniano nam w czwartki - raz w tygodniu, Jedzenia przywozić nie było 
można. YJ celi nr 49 na pier .szym piętrze odlałem do dyspozycji wszystko, 
ubikacja, półka z przyborami do jedzenia, miska do mycia, mydło oraz 
papier toaletowy, Papior był czysty pocięty w odpowiedniej wielkości 
prostokąty, gydy się kończył to przy wychodzeniu na spacer kładłem 
ostatni kawałek aa progu celi, a po powrocie leżała nowa porcja. To 
samo dotvczyło mydła. Raz zamiast czystych kartek otrzymałem pociętą 
gazetę - wachman oddziałowy zrobił z tego piekielną awanturę. Wszyst
ko to wskazywało, że jestem więźniem w pewnym 3ensie uprżywilĄowanym. 
Budziło to we mnie uzasadniony niepokój, Tym b rdziej, że na kubku 
aluminiowym odczytałem wyryty czymś astrym list pożegnalny* w języku 
niemieckim człowieka który żegnał się z klatką i twierdził, że zosta
nie wysłany do Królewca i tam ścięty - nazwiska nie było - było imię 
"Karl”, Niepokoiło też mnie to, że nie pozwalano mi wykonywać żadnej 
praby /więźniowie w innych celach otrzymywali liny okrętowe, które roz- 

na grępła/, nie otrzyrrra/ałom też nic do czytania. Myślałem że 
była to "cela śmierci” - czy się myliłem do dziś nie wiem, Ruch zaczął 
się pod koniec października - zaczęły się przesłuchania w gestapo— 
przewożono mnie samochodem z więzienia do Gestapo, Dziwiło to mnie 
gdyż więzienie znajduje sio na obecnej ul Kurkowej a Gestapo było na 
obecnych Długich Ogrodach, Podczas przesłuchań staliśmy twarzami do 
ściany - nie wolno było obracać się ani rozmawiać. Przy każdym ruchu 
czy próbie rozmowy padał grad ciosów ze strony gestapowców. Przęsłu 
chłwał mnie sekretarz kryminalny Neuman. Przy przesłuchaniu w jago 
pokoju czułem się swobodniej - mogłem rozmawiać, odpowiadać na pyta
nia, słuchać jego telefonicznych rozmów. Kiedyś zwróciłem się do nie
go po nazwisku - był zaskoczony i zdumiany skąd je znam, a sprawa by
ła prosta - zgłaszając się przez telefon podawał swoje nazwisko,prosił 
mnie bym tego nikomu nie mówił. Wbrew całej powagi sytuacj gestapwcy 
przesłuchujący nas byli dość naiwni i dawali się łatwo wyprowadzać w 
pole, W późniejszym czasie po przeniesieniu na do piwnic gestapo 
zadaniem przesłuchiwanych więźniów było "zorganizowanie" zawartości 
popielniczki, stalówki z leżącego pióra oraz co było najtródniejsze 
gazety. Zawartość popielniczki była ratunkiem dla palaczy w celi, sta 
lówki do otwierania kajd: nek,służyła do tego odwrotna strona stalówki7



w B.oj€>dyr̂ 3zê celi w^więzieniu. )ył to trudny okres v/moim życiu i ^  
oi-saął-nsię ‘beswą!tp£esier na mojej psychice, - Z więzienia zostaliśmy 
wyrzuceni na wniosek lekarza więziennego* Zaprotestował on przeciw 
biciu w gestapo naszych kolegów, ktprych on potem musi leczyć - a po 
wyleczeniu cała sprawa zaczyny się od nowa* Ha początku grudnia 1942 r 
zostałem przewieziony do piwnic gestapo* Siedziałam w piwnicy nr 5 
Było nas tam kilkunastu* Tam spotkałem mego przyjaciela z okresu walk
o Gd •'.'ni e Czesława Szlachcikowsk£el£>, siedzieli tata m in^Mzef Żmudziń-^ 

k,ski wspaniały człowiek,Feliks Łada,Henryk Szymańskif Feliks Rzeźnikow- 
ski i wielu innych* Często przerzucono więźniów z celi do celi*
Zdarzało się w nocy, Se wpadali gestapowcy robili rewizje szukając 
papierosów czy też grypsów a dla zabawy zaktfwiLi kilku więźniów kaj<* 
dankaml - jednym kuli ręce z przodu, drugfli z tyłu. /tu przydawały się 
kradzione stalówki/* Nasilenie przesłuchań było bardzo duże* Na ok* 
15-17 więźnióe znajdujących się w piwnicznej celi, przesłuchiwano 
dziennie kilku* Cel było ok. 7 do dziś nie wiem czy była cela nr 1* 
Jedzenie w gestapo było podłe, nieporównywalnie gorsze niż w więzie
niu, lecz klimat i afaaosfera były lepsze. Można było rozmawiać - a to 
było b. ważno. Mówiono o wszystkim - ap jak się piecze gęś nadziewaną 
jabłkami*- Starsi więźniowie kierowali życiem celi i podnosili na du
chu załamanych, szczególnie po przesłuchaniach i torturach* Sam pamię
tam moment gdy przez prawie całą noc masowałem tyłek i plecy Pełka 
Rzo'inikowskiego. Przynajmniej raz na tydzień było golenie* Prowadzono 
nas pojeTyńczo do pustego pomieszczenia piwnicznego, gdzi"> więzień 
umiejący to robió golił na brzytwą, przy pilnej asyście SS-mana.
§9 stycznia 1943 r wywołano ranie do transportu idęcego do StutthofU* 
Wieziono na samochodem "budą:T. Jechało z nami 2 umudurowanych i uzb
rojonych SC-manów. Było na kilkunastu. Wyjechaliśmy w godzinach przed
południowych, tak że około 12-13 byliśmy na miejscu* Trzęśliśmy norma
lną procedura przyjęcia do obozu,- rejestracja, strzyżenie do gołej 
skóry, "kąpiel" 5-6 pod jednym prysznicem z naogół zimną wodą i skie
rowało do "Bloku"* W między czasie otrzymaliśmy ubrania "pasiaki" obo
zowe i numery* ITuraery te nie .miały trójkątów tylko liczbę - otrzymałem 
nr. 13253* Humory te musieliśmy przyszyć na spodnie i na rękawacz 
ubraa obozowych. Okazało,się, że brak trójata oznaczał to, że jesteśmy 
"poltzeiHfiftlingami", czasowo przotra^mywani do dyspozycji gestapo.
Obóz w tym czasie był stosunkowo mały. Było nas ok. 2000 więźniów 
Prawie codziennie przybywały nov/e grupy więźniów, lecz nie rzutowało 
to aa powiększania się irsh ilości'w^obozie. dteiertolność w tym czasie 
była b. duża. Przydzielono nas do baraku /bloku/ nr 8. I tu nasze zdzi
wienie. Spotkaliśmy tam naszych kolegów z Szarych Szeregów i innych 
którzy byli w gdyńskim AK. Do dziś nie mogę sobie wytłumaczyć tego 
postępowania gestapo i władz obozov/ych bo moim zdaniem takie ich post-8



ępowańie - poprośtu uratowało nom w dużej mirze życie, .rafiliśmy w m  
swoje rodowisko, weszliśmy w grono ::«s5ch kolegów i przyjaciół, którzy 
z miejsca się nami zaopiekowali,a znając już miejscowe warunki /niektó- 
ży byli tu już od początku grudnia/, powiedzieli nam jak należy się za
chowywać i co robió by nie podps.'* władzy "blokowej*. Blokowym naszym 
był Fritz Selonke, przestępca kryminalny z zielonym trójkątem recydyw* 
sty. V śród więźniów zwany byft poproś tu "Zielonką”* Przez długie tygodA 
nie był naszym "wyclawawcą" obozowym, óiało to w przyszłości złe i dob
re strony. Y« czasie przybyciS®#9 obozu nosił on nazwę "Straflager Stut- 
thof", dopiero w połowie 1943 r dostał statut ”obozu koncentracyjnego1!
W pierwszym okresie ozasu, życie obozowe było ciężkie. Musieliśmy się 
przystosować/do zupełnie nowych warunków. Pracowaliśmy początkowo przy 
wyrębie i karczowaniu las celem przygotowania terenu pod "nowy obóz", 
następnie pracowałam przy budowie wlo.yą strażniczych nowego obozu*
Po pewnym czasie za "protekcją” kolegdw współwięźniów dostałem prace 
w nowo powstałej fabryce karabinów. 3y y to poprostu worszataty montu
jące normale karabiny typu manzer. 7/atunki pracy w warsztatach były 
nieporównywalne z pracą w lesie czy przy budowie nowego obozrau Ważnym 
było to że prac owaliśray pod "dachem", a władza nad nami był^1 SS-man. 
Ysarsztataml kierowali podoficerowie pod nadzorem inspektora
w randze majora. p0 zbudowaniu nowego obozy przeniesiono nasz blok do 
nowego baraku. Zostaliśmy "Blokiem V" i jako taki zapisaliśmy się w 
historii obozu. Zielonka został "starszym obozu” a naszym blokowym 
Ilflltzer taż kryminalista z zielonym trójkątem. Blok V był dobrze zor
ganizowany, wyróżniał się w obozie, dyscypliną, czystością pomieszczeń
i ludzi# Yf obozie tym przebywałem prze dwa i pół reku. Przeżyłem tam 
trudne chwile w mym życiu, siłą rzeczy moje spojrzenie na obóz jest 
subjektywne. Sie mogę się silić na szersze spojrzenie na sprawy obozu 
Stutthof, robią to lepiej specjaliści z Państwowego Muzeum Stutthof.
Po przybyciu do obozu zdawało mi się, że moja walka z niemeemi została 
zakończona^ że będę teraz czekał tylko na koniec wojny, ewentualnie 
na inne posunięcia ze strony Gestapo. Było to złudzenie - na terenie 
obozu a szczególnie w bloku V - mieliśmy wspaniałych ludzi, gorących 
patriotów, starszych kolegów. Do najlepszych organizatorów ruchu oporu 
należał Józef żmudziński* Pracując w "Gewehrkommando", zorganizował 
tom kilka grup sabotażowo-ciestrukcyjnych. Należałem do jednej z^nich,. 
Żmudziński jako oficer rezer*vy, znał się dobrze na produkowany#!* w 
tych warsztatach broni# Uczył nas jak nodpiłowywać zap

spełniać swoje zadanie. Jednym z ważnych elementów było, krzywienie 
luf karabinów już przestrzelonych na strzelnicy i skierowanych do tra» 
sportu na front. ^ ̂lył̂ -ijrrrtks© psoste

ka - by wyglądały na normalnie działające a po pewnym

9
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Komórko dywersyjna Józefa Żmudalaskiego, działała we wc:ystkich kluczo
wych • arsztatach na terenie obozu* Józef Żmudziński cieszył się wielkim 
zaufaniem współwięźniów, szczególnie kolegów z "Bloku V " .

ITie będę tu opisywał codziennego życia wi§ '.niów w obozie. Ha ten temat 
ukazało się wiele publikacji i wspomnień* Szczególnie godnymi polecenia 
są "Zeszyty I*uzeum Stutthof ._W pierwszej połowie sierpnia 1944 roku 
wyjechałem z grupą więźniów do Gdańska. Pracowaliśmy w Stoczni Gdańskiej 
przy budowie łodzi podwodnych* Przyjechała tu dośó duża grupa członków 
"Szarych Szeregów” tych którzy będąc w AK, razea s n rai zostali
aresztowani, a w obozie byli :as* •’ '.loku 7". Był też tutaj z nomi Włodzi- 
mierz Gło\vacki, który przyjechał do Stutthofu w jednym z pierwszych 
transportów warszawskich* Znallimy się z przedwojennego żeglarstwa, tak 
że odrazu znaleźliśmy "wąólny język". Z biegiem dni Głowacki stał się 
jednym z głównych organizatorów życia obozowego. t!,*in. w czasie Świąt 
Bożego narodzenia 1944 zorganizował "Szopkę Tłoworoczną". Po wojnie odt
worzył ją na taśmie magnetofonowej - taśma ta sn jduje się zbiorach 
Muzeum Stutthof. Życie i praca w naszym "Korcmandzie" toczyło sie zupeł
nie inaczej niż w Stutthofie* Obóz nasz znajdował się na obecnej dzil- 
nicy Gdańska "Przeróbce;'* Do pracy w stoczni dowożono nas holownikiem.
Po przybyciu na miejsce rozchodziliśmy się pod nadzorem "wachmanów" 
do pracy. Początkowo pracowałem w "sekcji" maszynowej /każda łódź pod
wodna składała się z 7 sekcji/, potem przeniesiono mnie do rurowni.
W rurowni pr*aca była znacznie lżejsza. Majstrami i brygadzistami byli 
pracownicy stoczni - gdaiSszczaale - kt 5rye« z różnych względów nie po
szli do wojaka. Większość z nich przychylnie była eo nas ustosunkowana. 
Siłą rzeczy mieliśmy też kontakt z pracownikami cywilnymi. Głównie pola
kami i £osjanami - przymusowo aliepowanymi do pracy w stoczni. Dzięki 
tym kontaktom szybko nawiązaliśmy z rodzinami. Przesłanie gry
psu czy nawet paczki nie stanowiło większego problemu. Starszym obozu 
był pochodzący z Bydgoszczy ffolak J.uzołf - był starym więźniem Stuttho- 
fu - lat stał się sadystą podobnym do kryminalistów niemiecki
ch. Po pewnym czasie st*obozu został Włdysław Gdaniec /brat gdańskiego 
śpiewaka operowego/ pochodzący z starej rodziny polskich gdańszczan. 
Władek Gdaniec był już zupełnie innym człowiekiem. że siedział od po
czątku istnienia obozu Stutthof, miał duże doświadczanie w porozumiewa
niu się z władzami obozu. Załoga obozu składała się z komendanta, kilku ■ 
podoficerów i kilkunastu szeregowych SS-iaanów. Ci ostatni to byli rezer
wiści powołani chyba w ostatnim "rzucie" do tej służby. Uzbrojeni byli 
w karabiny produkcji włoskiej. Od stycznia 1945 r* stocznia zaczęła 
odczuwać braki materiałowe. Produkcja jeszcze szła - ale w zwolnionym 
tgfcie. Co młodsi Niemcy zostali powołani do wojska, pozoot li tylko 
starsi prądownicy stoczni* Przysłano też do pracy marynarzy nlemieckicł
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towano ich gorzej niż nas* > drugiej połowi-> stycznie obóz nasz zaczął 
przygotowania do ewakuacji* Prawd o p o cl o bai 3 chciano nas e~':-akuowf(ć razem 
z głównym obozem? V* Stytthofie /Swakuac^a m tzw. "ularaz śmierci" - rozpo- 
czoł się 25 stycznia 1945 r*/ - Z Jakich powodów nie doszło do włącze
nia nas do tej ewakuacji — nie wiem. Zima była ciężka, obfite opady 
śniegu i mróz, dały się mocno w® znaki naszym kolegom maszerującym 
z Stutthofu po Lębork* $as to szczęśliwie ominęło,"Spokojni9"przeżyliśmy 
zimę v; Gdańsku* Praca w stoczni zamarła*, Władze mi3jskte wykorzystały 
nas częściowo do pracy.\r rzewni miejskiej* Pakt ten umożliwił noszy© 
kolegom pracującym w rzeźni, przemycanie sporej ilości mięsa do obozu, 
przeważnie były to serca, wątroby, nerki* Pomogło to nam zaspokoić w du
żej mierze zapotrsebownnie no. żywność* W tym czasie przebywało nas w 
obozie około 500 więiniów. Prorit zbliżał się do Gdańska* Nasiliły się 
naloty lotnictwa Czerwonej Armii, następnie w końcu lutego i początku 
marca doszedł do tego obstrzał artyleryjski. 10 marca 1945 r* brałem 
udział w waftiia? 1*"u rannych żołnierzy niemieckich na statki pasażerskie 
w percie Gdańskim /Strefa Wolnocłowa/. Rannych przywożono, samochodami, 
tramwajami, koleją - ładowaliśmy ich $8 na statki "Preussen" i”I)eutsch- 
land" /były to statki KDi'/* SS-mani cały czr.s przez megafony informowali 
żołnierzy, żeby nie rozmawiali z nani - gdyż należymy do gorszej kategoa*
ii ludzi, jesteśmy przestępcami i wrogami Niemiec * Wcale nam to nie prze
szkadzało* lieliśmy przed oczyma pełny obraz klęski ki omieć i czuliśmy 
zbliżający się szybkimi krokami kcniec wojny* Był tylko jeden problem 
- jak to przeżyć. Byłem jeszcze 21 marca 1945 r.w grupie więźniów kopią 
cych rowy strzeleckie - w*Twierdzy Wisłouj%ci®2 Częściowo zaczęto ewaku» 
wać nasz obóz* Jednak nie na zachór- l<=cz p̂ov/rotam do Stutthofu*
23 marca 1945r* podczas apelu na którym miano wytypować grupę wyjeżdża
jącą rari dc Stutthofu - w sam środek czworoboku ̂ ad3J^>oc^sk.* Zostałem 
ranny w obie nogi. Rannych było razem ekeł* 12 a zabitych 7-8 więźniów. 

yj Zabitym sosta?*obozu Władysław Gdaniec. Po opatrunku przeszedłem 9 
przy pomocy kolegów do naszego baraku. Opiekował się mną bardzo serde- 

\jcznie i z dużym poświęceniem Zbyszek .Raczkiewioz* 25 marca 1945 r* ewa
kuowano nas do Stutthofu. Z "Przeróbki” prześlijmy pod ciągłym ostrza
łem artyleryjskim,do stacji kolejki wąskotorowej, z jdującej się w po
bliżu obecnego stadionu "Gwardii”* Załadowano nas do towarowych wagonów, 
i ruszyliśmy w drogę, maszynista "pędził" jole szalony, mieliśmy szybko
ść "warszawskiego ekspresu". Ostrzał artyleryjski trwał nadal, były też 
naloty szturmowych samolotów sowieckich /dziby miały pomalowane na kolor 
czerwony/* Ostrzeliwały i rzucały małe bąby na pozycje niemieckie wzduż 
torów kolejki* Kas nie atakowano* Gzy to był przypadek, czy dobra obser
wacja do dnia dzisiejszego nie wiem* Ubrani byliśmy w pasiaki obezowe. 
ż .oże to zauważyli? - Do Spiewowa przyjechaliśmy w południe. Przeprawa 
promowa była trudna z uwagi na powtarzające się naloty sowieckich samo-11



lotów, które wyrodnie chci-ły zniszczyć przeprawę promową. Nie udało się
ira tego dokonać. Po przybyciu na drugi brzeg# kolijką pojechaliśmy do 
Stutthofu, Obóz zmienił się supełnla • Csyó-.; b reków była zniszczona 
/w nowyin obozieZ-̂ rn.in• nasz n31ok V”, y obozie przebywało ok, 2-3 tyś,
więźniów, jeszcze częściowo władze obozowe. Był też st.obozu ”Zie-

tlonka". Zobaczył mnie - podpierającego się trzonkiem od łopaty. - sspytał- 
się co mi się stało - pawiodziałem. Po pewnym czasie odszukał mnie i 
przyniósł »«, normalną laskę, Zawsze szczycił się tym* że to on był 
twórcą i,w wychv.*oweąrt "Bloku V-go,;, Po kilku dniach cała pozostała jeszcze 
komenda obozu oraz funkcyjni więźniowie zniknęli*^Komendantem został 
nieznany nam podoficer SC,Wszystkie rygory ustały, organizacja obozu 
przestała działać, choć pilnov/ano nas nadal* Ucieczka z terenu obozu 
była w tym czasie możliwa lecz bardzo trudna, Hiemoy wycofując się z 
Żuław, wysadzili tcmy i urządzenia .leliorecyjne, Cały torem był zalany 
wodą i praktycznie nie dc przebycia. iî o rozluźnienia rygor0.7 niemcy 
przystąpili do ewakuacji obozu drogą iłOraką* 23 kwietnia 1943 r v?yje- 
ohałem z pierwszym transportem do.^piewowa* gdaia po przenocowaniu na 
brzegu Wisły załadowano nas następnego dnia,na desantowe bf>r 
ki wojennej i przewieziono do portu wojennego Hol, Następnego dnia zała
dowano nas - w czasie trwających nalotdw snaolotoe sowieckich/ na barkę 
którą ciągnął holownik* Barka była prymitywna - przystosowana do prze
wozu ładunków sypkich, Ua dnie leżały deski, byrny nie miały szalunku. 
Początkowo wyglądało aa to, &9 niomcy ehCB nas wy.vioąć w morze i zatopić,U9TĄ.fi/Ty tj-M w ' w cfrtehObawy nasze na naszą barkę z; :,okrę towano %  GO-cianów z dawnej
załogi naszego obozu w Gdańsku. Wyszliśmy z Holu idąc początkowo w kie
runku Gdyni /zajętej już przez vrojaka sowieckie/, następnie szerokim 
łukiem wypłynęliśmy na pełne rjorze, Ha barce znalazłem się sam Zbyszek 
Raczkiewicz pozostał w Stutthofie i popłynął innym transportem. Jeszcze 
na brzegu w SwibrdLe spotkałem Włodka Głowackiego i od tej pory trzymali* 
śmy się razem, Podróż trwałe prawie trzy doby. Cały czas przebywaliśmy 
na górnym pokładzie rufowym. Przyłączyło się do nas jeszcze dwóch kole
gów i dwie koleżanki. Przypuszczam że na barce było około 330-400 osób. 
Ludzie znajdujący się wewnątrz barki dusili się z ciasnoty i braku po
wietrza. Zmarłych rozbierano do naga i wyrzucano za burtę. Według mego 
rozeznania wyrzucono kilkanaście osób. Poważnym M&ffiSa"3n^0r*1 był brak 
wyżywienia a przedewszystkim wody. Rano 30 kwietnia 1945 r. wpłynęliśmy 
do portu Sasnitz na wyspie Rugi i* Postawiono na3 za inną, lj>arką na któ«r 
rej san ■.jdowali się głównie Norwedzy, I»ie zezwolona nam na kontakt z ni
mi, Barka "norweska” odpłynęła pierwsza i prawdopodobnie spłynąwszy 
Arkonę popłynęła do Lubeki, Tasza barka^wypłynęła z Sasnitz późnym 
popołudniem i skierowała się na zatokę Greifswaldzką, Wieczorem w pob
liżu latarni morskiej Greifswald-Oie barka nasza utknęła na kamieniach, 
był potworny hałas a'wśród więiniów zapanowała panika ./niektórzy więźi-
aiOt?iS- W fmrnifth i»o1 m! aol vw% «»»■!«•!/> '• — -------»--- • '
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lioc z 30 kwietnia na 1 maja był*: makabt̂ ycana* itazarn z Y.łodkiom Głowa
ckim i tymi dwomr kolebani z naszli ;vrû y, staraliśmy ,siw- oponować ay-'age&ę-t*'’*-'* ‘ ititiA./ ■■
tuacje. ?o pewnym czaslcj/udeła npm c^seitwfr* Potom nastąpi no
wy problem. Podpłynęły do na 3 łodzie i motorówki, oelja przewiezienia 
nas do portu. Ludzie ni o chcieli wchodzi' do łodzi, Podrostu bpli ai§*
0 świcie pierwszego maja wyładowano na a w porcie heuterbaoh i zaokręto
wano na dużą odrzańską barko, Cay wsayacy zostali praewijzlani nie wiem* 
Barka na którą nas zaokrętowano — w port5#naniu a poprzednią - była!: lu
ksusowa" była to 1000 t, barka która poprzednio przewoziła ładunek cu
kru* Po Mfctach były z-omieciona jego reąztk:., .Jarka-była oszalowaa£&% 
miała podło;.-i, a dr-zewo pachniało świeraośoią* St liśmy przy pirsie 
/molo/ na kt'ry byłe doprowadzeń * linia kolejowa, Pilnowanie barki było 
łatwe, wnchmonl usadowili się na pirsie 1 w czasie ania pozwalano nam 
wychodzić na iolo za ta--t*"potrzebą"* Jdy zbliżał oię wieczór, zauważy
łem, że służbę ma mój.znajomy z Gdańska $C-man* Po rozmowie z niw- na- 
m wiłem Głowackiego wraz z pozostałą czwórką do ucieczki* idy zapadł ,
z lorach, przebiliśmy koło wacbnana /udawał że śpi/ i poszliśmy w teron** — ̂  ’ \ - ̂  \ Noc spędziliśmy w "amfiteatrze" a rana imaliśmy się w głąb wyspy.
W tym miejscu musaę wyjaśnia, że już w 5 tut tao fie przebraliśmy się 
w ubrania cywilne* 3 uwagi na masowy przypływ więiniów do obozu, zabra
kło w magazynach "pasiaków", w związku a powyzszya zezwolono starszym 
więźniom nr noszenie ubrań cywilnych* Oan-.eaono je jjed^^caerwonymi 
krzyżami na spodniach - z lewej i prawej strony oraz'**na plecach♦Su
mery noszono tak jak na pasiakach na piersi a lewej strony* Zaopatrzy
liśmy się w cywilne ubrania na których "x" Wymalowany był jaskrawą farbą 
klejowa - zamiast obowiązującej olejnej, W czasie ucieczki łatwo było 
"x" usunąć. Idąc w gąb lądu doszliśmy do dużego parku w Putbus, oddalo
nego ok 3 km od Leuterbach, Włodek Głowacki poszedł na rozeznanie tere
nu -.najlepiej znał język niemiacki /studiował przed wojną' v; Berlinie/
Po jego pokocie dowiedzieliśmy. się, aa znalazł gospodarza, który wyra
ził zypdę na przyjęcie nas do czasu przyjścia wojsk sowieckich. Prosił 
tylko by powiedzieć rosjanom, że był dla nas dobry- Gospodarstwo j-ego 
znajdowało się na przedmieściach Putbus, Przyjął nas g o  d o l a n i e , maażli- 
wił umycie i doprowadzenie do czystości naszych ubra-u dostaliśmy po 
wieli dniach nakarmieni ciepłą strawą, .iecaorem przyszedł do niegô  
sąsiad, który rozmawiał z nami. Na drugi dzień po spokojnie -przespanej 
nocy* gospodarz przydzielił nam r iżn*? prace porządkowe w swoim gospo
darstwie* Około południa ajavd.il aię dwaj ubrani po cywilnemu, funkcjo- 
narjusae poliaji kryminalnej lub gostapo i nao aresztowali. Był to daied 
3 maja 1945 r. Zostaliśmy aresztowani ostatni raz w tej wojnie przez 
przedstawicieli III Rzeszy, Do dnia dzisiejszego spieramy się z Włod
kiem Głowackim - kto nas wydał - Włodek twierdzi, że nasz gospodarz 
natomia ;t ja sądzę, że był to ten sąsiad nasaego gospodarza, który od
wiedził na Doorzednieso dnia v ń . f * n v M j * r m  ̂V I tmn «•*» +•«
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Po aresztowaniu przeprowadzono nas do portu w Lauterbach. Okazało się 
Jednak, że "nasza” barka \7ypłyneła już w morze. Po krótkiej naradzie 
zaprowadzono nas na p̂ stê runek policji w Lauterbach. Tan ku naszemu 
zdumieniu spotkaliśmy %  SS-monów z naszej barki - jednym, z nich był 
ten, ktźry nas przepuścił. Dwaj cy/ile ucieszeni przekazali nas W  ręce 
policji. Komendant posterunku powiedział, że nasza barka popłynęła do 
Sasnitz. Wsadzono nas do samochodu i razem z "naszymi" SS-raonami w asy-' 
ście jednego /starszego wiekiem/ policjanta, zawieziono nas do Gasnitz. 
Jadący z nami SG-taani powiedzieli, że mają w plecakach cywilne ubrania
i po przybyciu nu miejsce pójdą swoją drogą. Tak się też stało, po przy
byciu na miejsce SS-moni "zniknęli". Ilasz policjant, zaprowadzi* nas do 
portu - okazało się, że barki tam jeszcze nie ma. poszliśmy razem z po
licjantem do koszar piechoty morskiej znajdujących się na przedmieściu 
Sasnitz. Ko zary były w pełnej ewakuacji. Żołnierze niemieccy ponieoza- 
ni z cywilną ludnością, pobierali żywność i udawali się głównie trans
portem samochodowym w kierunlał Arkony. Tasz polijant zostawił nas 'na 
pewien czas samych i po chwili przyniósł odpowiednie karty upoważnia
jące do pobrania żywności, z magazynów wojskowych. Tu muszę powiedzieć, 
że stosunek policjanta do nas był przyjazny. Po pobraniu ży ności wesz
liśmy do pomieszczeń koszarowych. Znaleźliśmy ciepłą kawo w kotle,zjed
liśmy posiłek i położyliśmy się na piętrowych łóżkach wojskowych. Spali
śmy do rana. ?o obudzeniu się, okazało się, że koszary są puste, nadcią
gało inne niebezpieczeństwo - ludność miejscowa która masowo zaczęła na
pływa; do koszar na "szaber”. Bardzo grzecznie pożegnaliśmy się z "na
szym policjantem i poszliśmy do Sasnitz - a następnie do lasów okalają
cych miasteczko. 3y> dzień 4 maja 1945 r około godziny 14-tej do mia
sta weszli żołnie*© Armii Czerwonej. Po wielu perypetiach drogą przez 
Stralzund , chowając się przed maruderami niemieckim, żołnierzami Aimii 
Czerwonej, dotarliśmy do Stargardu Szczecińskiego. Unikając łapanek żo
łnierzy sowieckich i polskich w dniu 13 maja dotarliśmy do Szamotuł ro
dzinnego miasta Włodka "Słowackiego. Szczęśliwie zastał w domu Ilatkę oraz 
młodszą siostrę. Zostaliśmy nakarmieni, wykąpani i zaopatrzeni w czystą 
bieliznę. Następnego dnia pojechaliśmy rasem do Poznania a potem już 
sari wyruszyło, wbrew pozorom w trudną drogę przez Bydgoszcz do Gdyni.
W  Tczewie 17 maja cudem uniknełe łapanki sowieckiej i ta w nocy 18 maja 
1945 r. dotarłem do do: ru. Szczęśliwie zastałem w domu Łlatkę i Ojca,
Zdaje sobie sprawę że moj "wojenny” życiorys jest ogólni!co y, każdy z 
tych poszczególnych rozdziałów jak - obrona Gdyni, niewola, praca w tru

dnej konspiracji na-terenie rdvni, więzienie gestapo, pobyt w obozie oraz 
ntecja drogą morską - stanowiłaby materiał do obszernego i szczegóło

wo opracowania* Jedno mogę powiedzieć, żo życie w czasi^ wojny nie po- 
olało mi się nudzić •- nie żałuję tego. 14
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Włodzimierz Jacewicz L.dz______ rt , V —
Sopot,23 maja 1995 r.

81-747 Sopot

F U N D A C J A
Archiwum Pomorskie Armii Krajowej 
na ręce
Pani mgr Hanny Marcinkowskiej

Szanowna Pani !
Przepraszam bardzo, że dopiero teraz odpowiadam na list Pani 

z dnia 14 kwietnia 1995 r. Pracownicy Muzeum Stutthof widzą dobrze 
że wolę opowiadać niż pisać. W swoim liście poruszyła Pani bardzo 

v ciekawy temat - osobę Józefa Żmudzińskiego. Jego życie, prawie od 
zarania, było barwne i pełne pairyjotyzmu. Niejznam niestety całego 
Jego życiorysu, znam tylko małe szczegóły, które sam opowiadał w 
czasie pobytu w piwnicy gdańskiego gestapo, obozie Stutthof czy też 
podczas naszych sporadycznych spotkaniach po wojnie,

Dzieciństwo spędził w Mrzezinie koło Pucka, następnie po ukoń
czeniu szkoły poszedł śladami ojca do seminarium nauczycielskiego 
po jego ukończeniu otrzymał pierwszą psadę jako nauczyciel /pierw
szy polski/na Helu, nie wytrzymał tam długo - w tym czasie przewaga 
niemców na Helu była olbrzymia. Służby wojskowej J.Żmudzińskiego nie- 
znam wiem że był por.rezerwy WP gdy objął stanowisko kierownika szko
ły powszechnej w Orłowie przy ul.Orłowskiej. Pracował tam do wojny . 
Brał udział w wojnie obronnej 1939 r.Co robił w czasie okupacji, jest 
mi mało znane. Wiem tylko że działał w strukturach AK na terenie Gdyni. 
Sam zostałem aresztowany 30 września 1942 r. Siedziałem 9 tygodni w 
pojedyńczej celi w więzieniu gdańskim. Na początku grudnia 1942 prze
niesiony zostałem do celi nr. 5 w gestapo gdańskim, tam spotkałem 

^  wspaniałych ludzi - Fejgel /imienia nie paęaięt!'m/ był delegatem AK na 
okręg pomorski i naturalnie Józef Żmudziński.I Dobrą duszą naszej celi 
był Żmudziński. Podtrzymywał nas na duchu, nauczył otwierać kajdanki, 
organizował - wspólnie z nami - tytoń dla namiętnych palaczy.
Dalszy ciąg naszej współpracy to warsztat montażu a następnie naprawy 
karabinów. Uczył nas jak podpiłowywać bezpieczniki mauzerów - tak by 
po pewnym czasie odmawiały posłuszeństwa, podobnie było z denkami 
podajników i innymi częściami karabinów. Można powiedzieć, że nasza 
działalność sabotażowa w obozie byłak bardzo intensywna, bardziej 
niż na wolności. Między innymi wymyślił zawołanie -"Zdawać karabiny" 
co oznaczało, że zbliża się SS man lub inne niebezpieczeństwoń można 
takie przykłady mnożyć. Po wojnie był mocno związany z Zw.b.Więźniów 
Politycznach - naturalnie do chwili jego rozwiązania. 15
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Przesyłam Pani w załączeniu kserokopie mowy pożegnalnej wygłoszo
nej przez naszego kolegę Zbigniewa Raczkiewicza na pogrzebie Józefa 
Żmudzińskiego. Żona Żmudzińskiego zmarła kilka lat temu, żyje syn - 
lecz narazie nie nawiąż iłem z nim kontaktu.

Przesyłam też Pani kilka nekrologów naszych kolegów obozowych, 
Feliksa Małeckiego należy do ochotnika w obronie Gdyni, który 

jak mi wiadomo w czasie okupacji współpracował z Ruchem Oporu - lecz 
niebył oficjalnie jego członkiem, choć nieraz pomagał mi osobiście 
w paracach wywiadowczych.

Prosi mnie Pani o listę kolegów z którymi byłem w Stutthofie : 
sprawa jest dość trudna. Było nas na bloku V ponad 300, postaram się 
zebrać niektóre nazwiska i w miarę możliwości adresy - ale to potrwa, 
proszę mi wybaczyć.

Na zakończenie przekazuje Pani dane których brakuje w mojej 
ankiecie :

Włodzimierz Jacewicz ur.4 marca 1920 r w Warszawie
syn Stanisława i Elżbiety z d. 
Zaoregaiłło

B-cą moim w ZWZ i AK oraz w "Szarych Szeregach był Maciej
Gwiazda ps."Jerzy"
Pełniłem tam funkcje d-cy plutony przy Kadzie Bataljonu 
zadaniem moim było zbieranie materiałów i wykonywanie 
zadań zlecanych przez D-ctwo Batalionu - głwnie były to 
zadania wywidowcze dotyczące jednostek lądowych i morskich 
na terenie §[dyni portu i miasta. Pracując w kreśla^ni Urzę
du Ziemskiego - przekazywałem plany rozmieszczenia wojsk 
lądowych, poligonów i strzelnic.
Do moich obowiązkw należało szkolenie młodych ludzi wg 
instrukji "Szarych Szeregów" uSzkoła pod lasem". Jak wia
domo , na naszym terenie brakowało zawodowych oficerów i 
podoficerów - z tego powodu nam insir.harcerski powierzano 
odpowiedzialne funkcje. Sam jako ochotnik w obronie Gdyni
i jeniec Stalagów IID Stargard i IIE Gross Born, byłem w 
pewnym sęsie"uprzywiljowany". Przed wojną zostałem podharc
mistrzem
to narazie wszystko

£

-  2 -

/ ) U  i  &  ^  ' 1  1 ___________

Włodzimierz Jacewicz
y

P.S. Jest w moim posiadaniu kaseta video z uroczystości 
odsłonięcia w dniu 1 września 1994 r tabicy ku czci 
lotników kanadyjskich poległych nad Warszawą podczas 
powstania. Lotnicy Ci byli członkami załóg polskich 
samolotów. Tablica stoii w Otawie a ufundowało ją 

/ koła AK w Montrealu. Prezezem tego koła jest Marian 
Wagner - ochotnik harcerz w obronie Gdyni - potem 
partyzant AK ziemi Kieleckiej.
Boję się przesłać kasetę pocztą- mam smutne doświad 
czenia. Chętnie ją przekaże osbie która do Was jeździ, 
Mój tel. 51-59-94
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Morskiego Rejonu Harcerzy w Gdym hm Benedykta Porożynskiego. W 
swej walce konspiracyjnej Szare Szeregi w Gdym przeprowadziły wiele 
akcji dywersyjno-sabotażowych

Pod koniec 1942 r nastąpiła dekonspiracja gdyńskiej organizacji 
Szarych Szeregów. Gestapo aresztuje niemalże wszystkich je j członków, 
między innymi i Ciebie. Po ciężkich przesłuchaniach i torturach 
dokonanych przez policję niemiecką zostajecie uwięziem w obozie 
koncentracyjnym Stutthof, gdzie w ciężkich warunkach obozowych, 
widząc w każdym dniu śmierć w oczach, przeżyłeś wraz. z tymi, którzy 
życie swe do końca zachowali

Po wojnie, jak cały naród polski, po zniszczeniach wojennych przy
stąpiłeś do odbudowy kraju Rozpocząłeś pracę zawodową i poświęciłeś 
się szkoleniu młodzieży harcersko-żeglarskiej

Za zasługi w walce przeciwko najeźdźcy, za pracę zawodową i wy
chow aw czą zostałeś odznaczony wieloma odznaczeniami wojskowymi, 
państwowymi i harcerskimi.

Drogi W łodku1

Dopiero co byliśmy razem,
A czas tak szybko przeleciał 
Walczyliśmy o wolność Polski 
Zgodnie z rozkazem,
By żaden wróg już nigdy 
Na naszej ziemi ognia me rozniecał

Śpij spokojnie, drogi nam druhu, niech Ci ziemia lekką będzie 
Pamięć o Tobie me zagaśnie.

C Z U W A J '

Alfons Smierzchalski 
ps „Szary Wilk”
Członek THH -  AK w Gdyni

19
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„Archiwom Pomerskie Armii
ul. Piekary 49, tej £ 1Ui 

87-180 TO R U Ń

, , , ( Toruń 2C.OA.1993 r.Łdi. L̂ \n/Tb
Ssan, Pan

> Włodzimiera Jacewicz
81~?47 Sopot

Szanowny Pnnlfc l 
Opracowując Para rpipoję* WTÓżfbBM uwagę na pewne luki

informacyjne, które bardzo prosiłabym aby Pan aeohciał nsut- 
pełnić. Proszę więc o podanie!
1 . aasniska rodowego matki
2. kolejnyoh Pana dowódców z Z$Z i Ssarych Bzerag>w oraa peł

nionych prze?. Pana funkoji
3. bliiszyoh informacji o służbie konspiracyjnej w labach 

1940-1942
4* nazwisk kolegów z konspiracji, !?. którymi wetknął się Pan 

w bloku obozu w Stutthofie
Jeżeli jest to możliwe, pros gę także o przesłanie pańskiej 

fotografii z ckresu okupacji*

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia

Kierowniczką Aroh.1v/U*
mgr >jnna] laroinkowska

1 .

4
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Szan. Pan
Włodzimierz Jacewicz
81-7 47 SOPOT

Szanowny Panie !
Zwracam się do Pana z następującą prośbą. W pańskiej relacji 

występuje nazwisko Józef Żmudziński . Z posiadanych w Archiwum 
Fundacji danych wiadomo, że był on por. W P , brał udział w 
kampanii wrześniowej, podczas okupacji był jednym z pierwszych 
sabotażystów w porcie w Gdyni, od 194S r. więziony w Stutthofie, 
po wojnie pełnił funkcję wiceprezesa Klubu Więźniów 
Stutthofu.Czy p. Żmudziński żyje? Jeżeli tak, czy zna Pan jego 
adres a jeśli nie, czy może Pan wie coś więcej o nim ?

Z góry dziękuję za życzliwe potraktowanie mojego pisma, 
łączę wyrazy szacunku

mgr Hanna Marcinkowska

22
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Szan. Pan
Włodzimierz Jacewicz

8 1-7 47 SOPOT

Szanowny Panie!
Bardzo serdecznie dziękuję Panu za wszelkie informacje

przesłane w liście z d n . 23.o5.br. Szczególnie, za dane o Józefie

odpisywałam . Pragnę Pana poinformować, że prawdopodobnie w 2 
częSci wydawanego przez Fundację "Słownika Biograficznego 
Konspiracji Pomorskiej", ukażą się biogramy: J. Żmudzińskiego, 
J.B. Piotrowskiego, M. Pawlaczyka (autorstwa dra A.
Gąsiorowskiego).

Dziękuję za propozycję przekazania do Fundacji kasety z 
uroczystości w Kanadzie. Niestety ze względu na. szczupłość 
miejsca i zainteresowanie wyłącznie konspiracją pomorską, nie 
będziemy Panu sprawiać kłopotu z przekazaniem jej do Fundacji.

Wspomina Pan nazwisko p. Mariana Wagnera , prezesa koła AK w 
Montrealu. Otóż od 199 1 r. wysyłamy na to nazwisko pod adres: 
Sopot ul. Sikorskiego 2/1 nasze biuletyny. Nie są one zwracane. 
Czy to jest ta sama osoba ? Czy jest możliwość uzyskania relacji 
od p. Wagnera ?

Jeszcze raz dziękuję za wszelkie informacje, które przekazał 
Pan do Fundacji. Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku

Żmudzińskim. Równie serdecznie przepraszam, że tak długo nie

4' - k&YU i\UoL 23
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