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Jarzęb o w sk i Jan ps. “Okoń” (1898-1974), kmdt Inspektoratu Wybrzeże.
Ur. 21IX 1898 r. we Wrockach k. Golubia, syn Wojciecha, krawca i Anastazji z d. Rosickiej. 

W 1909 r. rozpoczął naukę w Collegium Marianum w Pelplinie. Od 1911 r. mieszkał wBrodnicy 
i kontynuował naukę w brodnickim gimnazjum, gdzie był członkiem tajnego związku 
filomackiego. Powołany do wojska niemieckiego został ranny na froncie zachodnim; 15 XII 
1918 r. zdezerterował. Wcielony do33 pp w Łomży, brał udział w woj nie polsko-bolszewickiej. 
Ciężko ranny we wrześniu 1920 r.; mianowany ppor. w lutym 1921r. W następnych latach 
służył w KOP-ie, od 1937 r w Gdyni, gdzie w stopniu kapitana był instruktorem w kdzieW F 
iPW.

Zmobilizowany w sierpniu 1939 r.. brał udział w walkach o Gdynię jako dca 3 komp. 
strzeleckiej w I Gdyńskim Batalionie Obrony Narodowej. Ciężko ranny 15 IX 1939 r., 
dostał się do niewoli, skąd zwolniony został z powodu trwałego inwalidztwa i powrócił do 
Gdyni w początkach 1940 r. Zamieszkał w Orłowie na ul. Kiejstuta Jako  jeden z nielicznych 
oficerów zawodowych, przebywających na Pomorzu w czasie okupacji. W iosną 1940 r. 
nawiązał kontakt z utworzoną w grudniu 1939 r. grupą konspiracyjną, kierowaną przez 
nauczyciela Alojzego Sochę. Podporządkowanie tej gmpy jest nadal nieznane. Wysuwane 
są tylko przypuszczenia, że stanowiła ona gdyńską komórkę “Orła Białego” lub TO GK. 
Prawdopodobnie przez będącego wjej kierownictwie posła z ramienia SN, J. Kwiatkowskiego, 
była powiązana z konspiracyjnym SN. Jarzębowski został kierownikiem wojskowym 
stosunkowo prężnie rozwijającej się organizacji. Prowadził szkolenie wojskowe oraz 
przygotowywał akcje sabotażowe i dywersyjne, które sporadycznie wykonywano w Gdyni i 
okolicy. Latem 1940 r. odrzucił propozycję kierowania tworzoną wówczas przez młodzież z 
Orłowa organizacją. Obawiał się prowokacji orazbraku doświadczenia młodzieży. Poprzez 
Sochę nawiązał kontakt z kdą gminną TO GK w Sierakowicach, gdzie prowadził szkolenie 
wojskowe członków “Gryfa” . Latem 1942 r. nawiązał kontakt z —̂ Józefem Olszewskim 
ps.”Andrzej” , kmdtem Podokręgu Morskiego AK w Gdyni, prowadzącym akcję scaleniową. 
Jako oficer WP oddał się do jego dyspozycji i został kmdtem Insp. AK Wybrzeże. Włączył do 
AK organizację Sochy. Tworząc Insp. Wybrzeże rozbudowywał struktury AK w rejonie 
Gdyni i Gdańska w związku z planowanym tu przez KG AK desantem wojsk regularnych z 
Zachodu. Włączył do prac Inspektoratu lokalne organizacje, kierowane przez Adama Feigla 
i Jana Witta.

Jarzębowski został aresztowany 19 X 1942 r. w trakcie rozbijania przez gestapo struktur 
AK na Pomorzu. Po śledztwie w Gdyni i w Gdańsku 2 XII 1942 r. został przewieziony do 
obozu konc. Stutthofi osadzony jako więzień policyjny nr 17498. 11 VIII 1943 r przewie
ziony został na dalsze śledztwo z obozu do Gdańska. Więziony później nadal w Stutthofie, 
brał udział w ewakuacji obozu zimą 1945 r.

Po wojnie działał w organizacjach kombatanckich i krótko należał do PPS. Podjął 
pracę jako dozorca garaży i magazynów w Pruszczu Gdańskim, gdzie pracował do przejścia 
na emeryturę. Był autorem publikowanych we fragmentach wspomnień z walk w 1939 r„ 
z pobytu w niewoli oraz z obozu konc. Stutthof. Zmarł 4 VII 1974 r.

AP AK, T.: J a r z ę b o w s k i  J. (informacje S. Dargacza, Z. Tanasia, J. Szalewskiego); 
AMSt., Księga ewid. więźniów.
AK na Pomorzu...', Ciechanowski, Ruch oporu...; Walka podziem na...'.
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JARZĘBOWSKI JAK GDYNIA ZWZ

W kontaktach, pomiędzy ZWZ i "Gryfem Pomorskim" 

nawiązanych, prawdopodobnie na przełomie i940/4ir, 

zjednej trony wystąpił Jan Jarzębowski, kmdt Insp, 

ZWZ Wybrzeże , z drugiej Józef Dambek z Lucjanem 

Cylkowskim, szefem łączności kurierskiej podokr, 

morskiego AK,

Sr,; K.Steyer, TOW Gryf Pom,,[wi] Walka podziemna,., 

s, 337.
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JARZĘBOWSKI JAN 45DAH9K AK

Pochodził z Brodni cy .

Gruss posłał w i94ł/4£r. do Gdańska do Jana 

Jarzębowskiego, którego znał przed wojną o 

wiadomości. Chodziło o przerzut "spalonych" do 

Szwecji (którzy raczej wybrali łatwiejszą drogę ni 

G G .

T . : Laskowski Bolesław, Insp. Brodnica, H-56, V/14
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