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MAJCHRZYCKI ZDZISŁAW  ps. "Kominiarz", "Staszek", "Szlong" (1918-1943), 
łącznik komendanta chorągwi pomorskiej Szarych Szeregów, następnie łącznik "Alfy".

Ur. się 3 (lub 11) m aja 1918 r. w Nowosybirsku. O jego  m łodości brak bliższych 
danych. W iadomo tylko, że ojciec był Polakiem, a matka prawdopodobnie Rosjanką. Po 
śmierci matki przyjechał z ojcem  do Polski. Początkowo zamieszkał u swojej babci w  
Kórniku k. Poznania. Następnie z ojcem  przeniósł się do Torunia. Po śmierci ojca w  
wieku 13 lat został oddany do sierocińca. W  Toruniu zaprzyjaźnił się z Rom anem 
Kaczmarkiem, przyrodnim bratem  B. Myśliwka. Razem należeli do jednej drużyny har
cerskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się zawodu u kom iniarza F ilipa w  
Toruniu. Był narzeczonym M. Kaczmarek, przyrodniej siostry B. M yśliwka. K iedy w  
1937 r. rodzina Kaczmarków przeprow adziła się do Gdyni podjął starania o uzyskanie 
pracy w tym mieście, a gdy się to nie udało pracował jako kom iniarz w M ińsku M azo
wieckim, Gniewie i Grudziądzu. Bezpośrednio przed w ojną przeniósł się do Luzina, 
gdzie pracował w zakładzie kom iniarskim  Polasika. W  okresie okupacji, jako  narzeczo
ny M. Kaczmarek, mieszkał w dom u Kaczm arków w Gdyni przy ul. Serpentyny, a po 
ich wysiedleniu stamtąd zam ieszkał razem  z nimi w baraku nr 52 w G dyni- 
Leszczynkach. Pracował jako  kom iniarz w Gdyni-Orłowie. Do pracy konspiracyjnej 
w łączony przez B. M yśliwka, kom endanta chorągwi pomorskiej Szarych Szeregów. 
Brak informacji o jego  początkowej działalności. Był jednym  z łączników B. M yśliw ka 
na terenie Gdyni i Pomorza. W iadom o, że utrzymywał kontakt z L. Śliwińską, M. Poro- 
żyńską oraz instruktorami Szarych Szeregów - hm. L. Cylkowskim i phm. M. Gwiazdą. 
W prowadził do konspiracji swojego m ajstra kom iniarza Zielińskiego z Gdyni-Orłowa. 
Dzięki temu mógł bez przeszkód wyjeżdżać z Gdyni. Pełnił funkcję łącznika pom iędzy 
G dynią a W arszawą i M ińskiem M azowieckim , gdzie kontaktował się m.in. z hm. B. Po- 
rożyńskim. Po pobiciu m ajstra N iem ca w iosną 1942 r., zagrożony aresztowaniem , m u
siał opuścić Gdynię. Dzięki pom ocy B. M yśliwka przez Toruń, G rębocin i Kutno w yje
chał z Pomorza. N ielegalnie przekroczył granicę z Generalnym Gubernatorstwem . W  
Warszawie B. M yśliwek zapew nił mu bezpieczeństwo. Brak bliższych danych o jego  
działalności z tego okresu. W iadom o tylko, że w W arszawie utrzymywał bezpośredni 
kontakt z hm. B. Porożyńskim i hm. W itoldem  Bublewskim, oficerem do specjalnych 
poruczeń kmdra Antoniego Gnieweckiego, szefa W ydziału M arynarki Komendy G łów 
nej AK - kryptonim "Alfa". Do mom entu aresztowania pełnił niezwykle niebezpieczną 
funkcję łącznika pomiędzy W arszaw ą a G dynią i Gdańskiem. Przew oził nie tylko pocztę 
konspiracyjną w ramach Szarych Szeregów, lecz przekazywał na W ybrzeże rozkazy 
kom endanta zawiązków W ybrzeża kryptonim  "Polana" km dra Konstantego Jacynicza 
ps. "Zmudzin", "Leśniczy". Z  zachow anych dokumentów organizacyjnych "Alfy" wyni-
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ka, że formalnie złożył przysięgę w "Alfie" dopiero 23 lutego 1943 r. U trzymywał także 
łączność z L. W alasikiem i C. Zabrodzkim, członkami sieci morskiej wywiadu K om en
dy Głównej AK o kryptonimie "Stragan". Był niezwykle odważny i dopisywało mu 
szczęście. U czestniczył w szeregu niebezpiecznych misji, m.in. wykradł ze skrytek m el
dunki i m ateriały wywiadowcze po aresztowaniu członków sieci wywiadu. Podróże na 
W ybrzeże odbywał zwykle co trzy tygodnie lub raz w miesiącu. Zatrzymywał się w 
Gdyni w m ieszkaniach przyjaciół i ich znajomych m.in. przy ul. Starogardzkiej 4 u Sta
nisława Cuprycha, oraz w Gdyni-Grabówku przy ul. Drzymały 8 u Zofii Sumińskiej. 
Funkcjonariusze gestapo próbowali aresztować go w jego  konspiracyjnej kwaterze w 
W arszawie. Zdołał wówczas wyjść przez okno i przeczekał rewizję stojąc na gzymsie. 
Przypuszczalnie prowadził także działalność konspiracyjną na terenie W arszawy, cho
ciaż brak na ten tem at jakichkolw iek danych. Został przypadkowo aresztowany w  W ar
szawie w dniu 9 m aja 1943 r. po spotkaniu z  hm. W. Bublewskim, który z daleka ob
serwował moment jego  zatrzymania. Doszło do tego podczas obławy na ulicy w pobliżu 
getta warszawskiego, ponieważ jego  rysopis odpowiadał osobnikowi poszukiwanem u 
przez policję. W  rozkazie dziennym Komendanta Rezerw "Alfy" nr 6 z 16 sierpnia 1943 
r., w rubryce dotyczącej aresztowań podano:"Szlong" w dniu 9.5. r.b. podczas łapanki 
ulicznej". N ie udało się ustalić jego  dalszych losów, bowiem dysponował dokumentam i 
wystawionymi na fałszywe nazwisko. Osadzony został w więzieniu śledczym na Pawia
ku. Podczas śledztwa nie ujawniono jego  kontaktów z Pomorzem, nie został bowiem 
przewieziony do Gdańska. Zginął praw dopodobnie'podczas jednej z egzekucji publicz
nych w W arszawie w  1943 r. Po jego  śmierci hm. W. Bublewski przekazał do Gdyni 
prawdziwe dokumenty.

AMS, rei. W. Bublewski, S. Cuprych, Z. Raczkiewicz, M. Rzepka, A. Zimna; CA MSW, Archiwum "Alfy”, 
sygn. 3231, t. V, subteczka 2. (M. Rzepka podała w relacji jego rok urodzenia 1916. W dokumentach organi
zacyjnych "Alfy" podano 1918 r. Wobec braku innych źródeł tę ostatnią datę roczną przyjęto za bardziej wia
rygodną); L. Lubecki, Harcerze..., s. 20-22, 28.
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