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Zygmunt Narski, pseudonim Zygmunt
Toruń, 1987.10.05.
ur. 4.7.1920 r . , Karsin, woj. gdańskie 

leg. kombatanta 0786017# Toruń ZBOWiD

Oświadczenie:

Dnia 1 lipca 1941 r. Maciej Gwiazda wpisał mnie i zaprzysiągł 

do Związku ^alki Zbrojnej^ w Gdyni.
Otrzymałem zadanie zorganizowania 1 kompanii w batalionie mors

kim Szarych Szeregów. Po jej zorganizowaniu liczyła cztery pluto- 
ny.j, w późniejszym okresie dołączony został do niej piąty pluton 
z Tajnego Hufca Harcerzy; Kompania liczyła 85 żołnierzy powyżej 
dwudziestego rotou życia. Byłem dowódcą tej kompanii.

Aresztowany 26.11. 1942 r. przebywałem w obozach koncentracyj
nych do końca wojny w Stutthofie i w Mauthausen.

Odznaczenia uzyskane w związku z przynależnością do AK-Szare 

Szeregi:
1. Medal Zwycięstwa i Wolności, nr. 1144-76-139, 26.11.1976 r.
2. Złoty Krzyż ^arcerski z Mieczami, Komenda Hufca ZHP w Gdyni, 

nr. 59, 9.5.1981.
3. Medal Wojska, Ministerstwo Obrony Narodowej, Londyn, nr. 

30750, 15.8.1948 r.
4. Krzyż Armii Krajowej, Londyn, nr. 27792, 1.7.1983 r.
5. Krzyż za zasługi dla ZHP z rozetą-mieczami, Główna ^watera 

ZHP, nr. 969, 13.1.1987 r.

Wzmianki w li^tararze o mojej działalności:
1. Konrad Ciechanowski, Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939- 

1945, MON 1972 , s. 267,
2. Maciej Gwiazda, Z działalności ruchu oporu na Wybrzeżu Gdań

skim, Dziennik Bałtycki, nr. 218, z dnia 15.9.1974 r.
v 3 . Leon Lubecki, Harcerstwo Wybrzeża w walce z okupantem w la

tach 1939-1945't Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, rok V, 1962, 
nr. 8-10, s. 72.

4. Zygmunt Narski, Pierwsza morska kompania Szarych Szeregów,
' Pomerania 1/1978, s. 15-20.

, 5. Andrzej Gąsiorowski, Szare Szeregi w Gdyni,Zeszyty Muzemm 
Stutthof 5/1984, s .105-149.
Wzmianki o mnie na stronach: 116, 117, 118, 129, 138, 141, 
146.
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Na podstawie relacji M acieja-Gwiazdy, Edmunda Wyszeddego, Jana Będzińskie
go, Zbigniewa RaczkiewLcza, Mariana Raczkiewicza, Stanisława Wawrzynowskiego,
Mariana Pawlaczyka, Franciszka Gburka i własnej —  opracował doc. dr habil..
Zyisnunt Narski (Narloch), były dowódca 1 Monskiej Kompanii 1 Morskiego Bata
lionu Szarych Szeregów w  Gdyni.

Pierwsza Morska Kompania
Szarych Szeregów
Zygmunt Narski
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DLACZEGO T A K  PÓ2NO?

Minęło 37 lat od zorganizowania w  Gdyni w  okre
sie niemieckiej okupacji 1 Morskiej Kompanii Sza
rych Szeregów wchodzącej w  skład 1 Morskiego Ba
talionu Szarych Szeregów. Po tylu latach publikuje
my w  dużym skrócie je j historię. Dlaczego tak późno?

W  pierwszych latach po oswobodzeniu przynależ
ność do Szarych Szeregów, podporządkowanych Zw ią
zkowi Walki Zbrojnej a później Arm ii K rajow ej, bu
dziła nieufność ówczesnych władz w  kraju. Wielu 
członków naszej kompanii z tego względu zatajało 
swą przynależność do tej organizacji. Z tego powodu 
nawet dzisiaj niektórzy żołnierze Szarych Szeregów 
nie zgadzają się na ujawnienie swej przynależności 
do naszej kompanii.

W  późniejszym okresie, gdy doceniono wkład Sza
rych Szeregów w  walkę wyzwoleńczą, bierność człon
ków kompanii sprawiła, że nie podjęliśmy inicjatywy 
opublikowania naszej historii.

ATM OSFERA L A T  W OJENNYCH W  G D YN I
✓

W  połowie 1941 roku, kiedy rozpoczęła działalność 
pierwsza kompania, Gdynia była już w  dużym stop
niu zasiedlona przez Niemców sprowadzonych z Rze
szy. W  centrum Gdyni słychać było wyłącznie język 
niemiecki. Polacy zostali wysiedleni. Pozostali tylko 
ci, którzy byli niezbędnie potrzebni jako siła robocza. 
Pewna ich część zmuszona została do podpisania nie
mieckiej listy narodowościowej, tak zwanej einge- 
deutsch. Gdynia stała się ważną bazą niemieckiej ma
rynarki wojennej i silnym garnizonem niemieckim. 
Składał się on z dużych jednostek policji, wojsk prze
ciwlotniczych, artyleryjskich, piechoty i przede wszy
stkim" marynarki wojennej. Najgroźniejsi dla ludności 
polskiej byli Niemcy, będący poprzednio obywatela
mi polskimi. Znali oni nasz język i próbowali wejść 
do polskiego ruchu oporu jako konfidenci gestapo.

Niemcy zmuszali Polaków do podpisywania niemiec
kiej listy narodowościowej. Opornych całymi rodzi
nami wysyłali do obozów, między innymi do Potulic. 
Presja hitlerowska na pozostałych w  Gdyni Polaków 
była tak wielka, że wszelki opór wydawał się bez
sensowny, skazany na niepowodzenie. W  tej sytuacji 
działalność konspiracyjna była trudna, a walka zbroj
na prawie niemożliwa. Każdy, kto wstępował do ru
chu oporu, narażał się na śmierć. Mimo to młodzież 
gdyńska zaczęła się organizować i przystąpiła do wal
ki z najeźdźcą nie mogąc liczyć na żadną pomoc 
z zewnątrz.

KTO  O N AS  P ISA Ł?

Na temat batalionu i 1 kompanii Szarych Szeregów w  
Gdyni ukazały się następujące wzmianki w literatarze:

f i i i i i •! '*

1. Leon Lubecki, w pracy pt. — Harcerze Wybrzeża w 
walce z okupantem w latach 1939—1945, Gdańskie Zeszyty 
Humanistyczne, rok V — 1962, nr 8/10, powołując się na do
kumenty i relacje harcmistrza Henryka Szymańskiego 1 Zyg
munta Tanasla, pisze na stronie 72:

„Na przełomie 1941/1942 r. Komendant THH (Tajnego Huf
ca Harcerzy), Henryk Szymański, za pośrednictwem Zyg
munta Narlocha, członka Szarych Szeregów, nawląza! kon
takt z „Andrzejem" podporządkowując THH Związkowi 
Walki Zbrojnej” .

„Andrzej”  (kapitan Józef Olszewski) był dowódcą ZWZ na 
okręg północnego Pomorza.

Relacja ta nie jest prawdziwa. Zygmunt Narski (Narloch) 
w okresie okupacji nie znal Andrzeja, chociaż o nim słyszał.

2. R.' Bolduan 1 M. Podgóreczny w książce ,,Bez mundu
rów” (1970 r.) wspominają o batalionie Szarych Szeregów 
w Gdyni.

3. Dr Konrad Ciechanowski, w książce „Ruch oporu na 
Pomorzu Gdańskim 1939—1945” , MON, st. 267, wzmiankuje
o batalionie i o 1 kompanii, wymieniając nazwisko jej do
wódcy.

4. Maciej Gwiazda w artykule pt. „Z  działalności ruchu 
opora na Wybrzeżu Gdańskim” , Dziennik Bałtycki, nr 218, 
z dnia 15.9.1974 r., podaje bardziej szczegołowy opis zda
rzeń dotyczących batalionu.

5. Alojzy Mendewski, w książce ..Neugarten 2"” 97 r ) 
str. 349, także wsporr.li.a i.u.-tó. c fakty c- 
batalionu Szarych Szeregów w Gdyni.

O 1 M O RSKIM  B A TA L IO N IE  
SZARYCH  SZEREGÓW

Batalion składał się z trzech kompanii. Jednostki 
w ,  ten sposób nazwane tworzyły zwarte grupy żoł
nierzy kadrowych o różnej liczebności. W  zasadzie 
przyjmowano strukturę organizacji trójkowej. To zna
czy kompania składała się z dwóch plutonów, a plu
ton z dwóch drużyn. Zatem drużyna powinna liczyć 
3 żołnierzy, pluton — 7, a kompania 15 żołnierzy. W  
praktyce kompanie liczyły więcej członków.

Działalność batalionu zapoczątkowały spotkania 
młodzieży harcerskiej już w  kwietniu 1940 r. Bata
lion Szarych Szeregów wyłonił się z drużyn harcer
skich w  Gdyni, głównie z I Morskiej Drużyny Skau
tów i plutonu, który brał udział w obronie W ybrze
ża. Pluton ten walczył pod dowództwem porucznika 
harcmistrza Bolesława Polkowskiego aż do zajęcia 
przez Niemców Oksywia. Batalion okrzepł dopiero w  
lipcu 1941 r.

Na czele okręgu gdyńskiego Szarych Szeregów sta
nął Łucjan Cylkowski On to nawiązał kortakty 
z ZW Z i podporządkował wojskowo Szare Szeregi tej 
organizacji. Kontaktował się z dowódcą ZW Z w Gdy
ni Adamem Feiglem  i dowódcą północńego okręgu 
pomorskiego kapitanem Józefem Olszewskim.

Dowódcą batalionu Szarych Szeregów w  Gdyni był 
i Maciej Gwiazda. Jednostka ta składała się z kompa
nii: Jana Kaszuby, Kazimierza Garbego (później Zyg
munta Garbego) oraz Zygmunta Narskiego.

Pierwsza kompania batalionu składała się z 4 plu
tonów. Dowódcami poszczególnych plutonów byli: 
Edmund Wyszecki, Zbigniew Raczkiewicz, Harry No-
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w akowski i Stanley Nowakowski. Dwaj ostatni byli 
obywatelami Stan6w Zjednoczonych Am eryki Północ
nej. Pluton Z. Raczkiewicza umiejscowiony został w  
centrum Gdyni, pozostałe miały swoją siedzibę w  Ma
łym Kacku.

Latem 1942 r. za pośrednictwem Witolda Nickiego, 
zastępcy komendanta Tajnego Hufca Harcerzy, zosta
ła skierowana do kompanii drużyna Jana Będzińskie
go z THH, która przekształciła się w  dodatkowy plu
ton. Była to drużyna uzbrojona, składająca się z żoł
nierzy powyżej osiemnastego roku życia, z siedzibą 
na Grabówku.

Według danych Macieja Gwiazdy batalion liczył od 
150 do 170 żołnierzy. Według mojej oceny 1 kompa

n ia  batalionu składała się z 64 żołnierzy oraz 18 żoł
nierzy plutonu Janka Będzińskiego. Liczyła więc 82 
żołnierzy.

Do batalionu Szarych Szeregów w Gdyni między innymi, 
według naszego rozeznania, poza członkami 1 kompanii (na
zwiska członków 1 kompanii zostaną podane później), na
leżeli:

Bogusław Adamczak, Łucjan Cylkowskl, Henryk Dane- 
man, Edmund Dylewski, Witold Dziurdzia, Bogusław Fiszer, 
Maciej Gwiazda, Franciszek Gburek, Zbigniew Gizek, Wło
dzimierz Jacewicz, Józef Kołacki, Konrad Łątowski, Feli
cjan Łada,, Nikodem Matuszkiewicz. Maćkowiak (imię nie 
znane), Witold Nickl, Edmund Nowak, Henryk Pronaitds, 
Jadwiga Rotecka (Szewczuk), Czesław Sziachcikowski, Sta
nisław Wanago, Franciszek Wysocki, Jerzy Wojciechowski, 
Henryk Wawrzynowski, Bernard Szczeblewskl, Jan Kaszu
ba, Leszek Zdrojewski, Kazimierz Garbe, Zygmunt Garbe, 
Wacław Bydelek, Bolesław Piotrowski, Alojzy Voigt, Sta
nisław Zółtanleckl, Aleksander Gorczyński.

Obok trzech kompanii batalionu w  jego skład wcho
dziły trzy grupy specjalne, na których czele stanęli 
byli podoficerowie floty: Franciszek Wysocki, Stani- 
ęłąw Żółtaniecki, i Aleksander Gorczyński. Otrzymy
wali oni zadania specjalne bezpośrednio od Bernarda 
Myśliwka, wizytatora Szarych Szeregów na Pomorzu.

K O N T A K T Y  Z TAJN YM  HUFCEM HARCERZY

Tajny Hufiec Harcerzy zorganizował się wcześniej 
niż batalion Szarych Szeregów w  Gdyni. Już 15.11. 
1939 r. z in icjatywy W itolda Nickiego powstała Tajna 
Rada Harcerzy. Tajny Hufiec Harcerzy zostaje fo r
malnie powołany w  dniu 1.1.1940 r. Na jego czele sta
nął Henryk Szymański, Witold Nicki został jednym z 
jego zastępców.

W  początkach 1942 r. nastąpiło porozumienie m ię
dzy THH a Szarymi Szeregami w  Gdyni oraz podpo
rządkowanie Związkowi W alki Zbrojnej. Henryk Szy
mański w  wyniku tego porozumienia zaczął współ
pracować z Łucjanem Cylkowskim i Bernardem Myś
li wkiem.

Jesienią 1941 r. Zygmunt Narski nawiązał kontakt 
z Witoldem Nickim, zastępcą komendanta THH. Za
początkowało to współpracę między 1 kompania Sza
rych Szeregów a TH H .. Rezultatem tej współpracy 
było wspomniane włączenie latem 1942 r, do 1 kom
panii drużyny Jana ( Będzińskiego. Oddział ten ze 
względu pa posiadane uzbrojenie miał być użyty do 
akcji zbrojnej.

C H AR AK TE R  P O L IT Y C Z N Y  
SZARYCH  SZEREGÓW

Batalion- Szarych Szeregów w  Gdyni nie miał cha
rakteru politycznego. Wszyscy jego żołnierze kierowa
li się głębokim patriotyzmem. Nie dzieliły nas waśnie 
polityczne.

Akcentując apolityczny charakter batalionu Szarych 
Szeregów w  Gdyni i patriotyczną postawę jego człon
ków, chcielibyśmy powiedzieć, że 1 kompania składa
ła się prawie wyłącznie z żołnierzy pochodzenia pro
letariackiego.
. Ośrodkiem agitacji lew icowej w  1 kompanii był 
pluton Edmunda Wyszeckiego, k tóry wręcz oriento
wał się na zwycięstwo i współpracę ze Związkiem 
Radzieckim, 

r
JAK , TO -SIĘ  STAŁO ?

Jak to się stało, że batalion Szarych Szergów w  
Gdyni żostiał unicestwiony przez gestapo, które are
sztowało pod koniec 1942 r. około dwustu członków 
Związku Walki Zbrojnej i Szarych Szeregów. Były

to aresztowania niezwykłe. Zdaniem Macieja Gwiaz
V dy sprawę tę zapoczątkowało ściganie Bernarda Myś 

liwka, który opuszczając Chojnice schronił się w  Gdy 
ni.’ Poważną rolę odegrało też działanie konfidentów 
gestapo Witolda Świętochowskiego i Huberta Dobro 
wolskiego, którzy zostali członkami kompanii Szarycl 
Szeregów Zygmunta Garbego.

Duże znaczenie dla dekonspiracji Szarych Szeregów 
w  Gdyni miało przywłaszczenie przez Zygmunta Gar 
bego części planów pancernika „Gneisenau” . Był oi 
zatrudniony w  arsenale Kriegsmarine, w którym do 
konywano napraw okrętów wojennych. M iędzy inny 
mi remontowany był wspomniany pancernik w  poło 
wde 1942 r. W związku z  tym dowódz'.-\vo niemieckie, 
floty  przysłało do arsenału dokumentację pancernika 
W  ten sposób do rąk Garbego dostał się plan cen
tralnego sterowania artylerią pancernika. Plan ten z: 
pośrednictwem Heleny Gwiazdowej został przekazań) 
'Cylkowskiemu, który skierował go do Warszawy.

Pb wykryciu tego gestapo orzypuszczalnie rozpo
częło systematyczną inw igilację wszystkich osób w 
arsenale, które miały styczność z planami. Prawdo
podobnie obserwowany był Zygmunt Garbe. Bernarc 
Myśliwek po ucieczce z Chojnic zamieszkał u Bole
sława Piotrowskiego w  W ielkim  Kaoku. W  dniu 29.9 
1942 r. przeniósł się do mieszkania Garbego w Orło
wie. W  dniu następnym w  nocy do mieszkania Gar
bego wtargnęło gestapo. Zygmunt Garbe, jego ojciec 
oraz Myśliwek zostali aresztowani. Był to początek 
wielkich aresztowań. Objęły one kadrowy oddział 
ZW Z oraz drugą i trzecią kompanię 1 batalionu. Na
stępna fala aresztowań dotycząca 1 kompanii Sza
rych Szeregów i członków THH  miała miejsce w 
dniu 26.11.1942 r. Aresztowano wówczas 12 żołnierzy 
pierwszej kompanii.

Pierwsza kompania Szarych Szeregów została w y
kryta przez przypadek. Aresztowani Jan Kaszuba i 
Jerzy Wojciechowski, czekając w  korytarzu gestapo 
w  Gdańsku na przesłuchanie, wym ienili zdanie na 
mój temat. Wojciechowski powiedział Kaszubie żeby 
nie wspominać o Zygmuncie Narskim. Zauważył to 
gestapowiec. Torturowani przyznali się do istnienia 
1 kompanii. Wiem to . od nich, mówiliśmy na ten te
mat w  obozie koncentracyjnym w  Stutthofie.

Prawdopodobnie gestapo zaczęło sprawę rozpraco
wywać. W  wyniku tego nastąpiły aresztowania.

Aresztowani zostali: Zygmunt Narski — dowódca kom
panii, ‘ Edmund Wyszecki — dowódca 1 plutonu, Zbigniew 
Raczklewiez — dowódca 2 plutonu, Jan Będziński — do
wódca 5 plutonu, Harry Nowakowski — dowódca 3 plutonu 
oraz Czesław Będziński, Hilary Nowak: vs ;:. Y -. ir.n Pa
wlaczyk, Henryk Smeszchalski z 5 pluton i. Ja Berg i Ka
zimierz Skrzypczak z 3 plutonu i Piotr Drzewicki z 2 plu
tonu.

Wszyscy aresztowani z 1 kompanii powrócili do domu. 
Wszyscy przetrwali obozy koncentracyjne.

Pluton 4 Stanleya Nowakowskiego nie został zdekonspi- 
rowańy i nikogo nie aresztowano.

O G Ó LNA D Z IAŁALN O ŚĆ  1 K O M P A N II

Dnia 1 lipca 1941 r. Maciej G w iazda ' wpisał Zyg
munta Narskiego na listę Związku Walki Zbrojnej. 
Po zaprzysiężeniu polecił mu zorganizowanie kom
panii Szarych Szeregów. Zygmunt Narski w  okresie 
przedwojennym był drużynowym I I I  Morskiej Dru
żyny Skautów im. Józefa Conrada, drużyny składa
jącej się wyłącznie z portowych gońców.

Kompania utworzona w lipcu i sierpniu 1941 roku 
otrzymała kryptonim: pierwsza eses. Należeli do niej 
wyłącznie żołnierze powyżej 20-tego roku życia, w 
tym także i tacy, którzy służyli w wojsku polskim 
i brali udział w  kampanii wrześniowej.

Działalność 1 kompanii polegała na następujących 
czynnościach:

a. Szkolenie wojskowe i obywatelskie.
Szkolenie wojskowe miało w  zasadne charakter

teoretyczny. Tylko 3 i 4 pluton, dysponujący ręcznym 
karabinem maszynowym, przeprowadzał ćwiczenia z 
bronią. Dotyczyło ono przeszkolenia piechoty na pod
stawie regulaminów wojska polskiego oraz zaznaja
miania się z armią niemiecką na podstawie wojsko
wych książek niemieckich.

b. K ierowanie wywiadem  
. Każdy pluton miał za zadanie obserwowania okre
ślonych obiektów wojskowych. Zbieranie informacji
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dotyczyło ruchu wojsk niemieckich, szczególnie okrę
tów wojennych i policji, wyposażenia wojskowego, 
stanu liczebnego wojsk, nastrojów wśród Niemców, 
produkcji wojennej. Do obowiązków dowódcy kompa
nii należało przydzielanie zadań wywiadowczych, kon
trola ich wykonania oraz przekazywanie meldunków 
do batalionu.

c. Oddziaływanie propagandowe
Propaganda kompanii polegała na przeciwdziałaniu 

przyjmowania niemieckiej listy narodowościowej, roz
głaszaniu wiadomości z pola walki, rozwoju czytelni
ctwa polskiego, skłaniania do uczenia dzieci czytania 
i pisania po polsku,

d. Oddziaływanie na Niemców
Żołnierze kompanii gnający język niemiecki m ieli 

za zadanie oddziaływać propagandowo na Niemców
(między innymi także na marynarzy niemieckich o- 
krętów wojennych znajdujących się w  remoncie).

e. Udzielanie pomocy Polakom
Kompania organizowała pomoc odzieżową i pienięż

ną dla potrzebujących Polaków. M ieliśmy także moż
liwość przekazywania kartek żywnościowych. W  m ia
rę możliwości ukrywaliśmy Polaków poszukiwanych 
przez gestapa

f. Sabotaż
Żołnierze kompanii pracujący w  przemyśle, na 

przykład w  stoczniach, otrzymywali zadania prowa
dzenia sabotażu. Kompania agitowała także za zwol
nionym wykonywaniem pracy.

Spotkania dowództwa 1 1 2  kompanii odbywały się 
co miesiąc, a często co tydzień w  składzie: Maciej 
Gwiazda, Jan Kaszuba* Jerzy Wojciechowski, N iko
dem Matuszkiewicz i Zygmunt Narski. Przedmiotem 
odpraw były polecenia wykonywania określonych za
dań oraz sprawozdania z działalności.

PLU TO N Y  B RAC I NO W AKO W SKICH
i ‘ }■ , ł#

Bracia Harry i Stanley Nowakowscy byli dowód
cami 3 i 4 plutonu 1 kompanii. Już nie żyją. Dlatego 
trudno dzisiaj przedstawić ich działalność oraz pełny 
skład osobowy plutonów. Plutony te liczyły 30 żołnie
rzy. Dzisiaj możemy wymienić następujące nazwiska 
żołnierzy:

Harry Nowakowski, Stanley Nowakowski, Jan Berg, 
Berg (brat Janka, imię nie znane), Leon Bronk, Gajdka 
(imię nie znane), Ludwik Wal asik, Stanisław Wa- 
wrzynowski (również członek Gryfa Pomorskiego).

Bracia Nowakowscy zorganizowali plutony w  M a
łym Kacku na tak zwanej Psiej Górce, gdzie miesz
kali. Były to plutony przeznaczone do działania zbroj
nego, bowiem Nowakowscy dysponowali ręcznym ka
rabinem maszynowym oraz rewolwerem.

Jako obywatele amerykańscy cieszyli się większą 
swobodą niż pozostali Polacy. M ieli łączność z obco
krajowcami, których wojna zastała w  Gdyni. Z  tego 
powodu do ich zadań należało przekazywanie danych
0 losie Polaków, o terrorze niemieckim —  za granicę. 
N ie umieittjr'powiedzieć,' czy ich informacje dociera
ły  do adresatów i czy zostały wykorzystane dla spra
w y polskiej.

.Bracia Nowakowscy kierowali również działalnoś
cią wywiadowczą. Akcję tę inspirował Ludwik W a- 
lasik, były bosman harcerskiego jachtu „Poleszuk” . 
Przybył on z Warszawy jako specjalista wywiadu. W  
tej akcji brał także udział Stanisław ’ Wawrzynowski
1 Leon Bronk. Obaj należeli - również do G ryfa Po
morskiego.

" Celem akcji wywiadowczej były między innymi 
sprawy gospodarcze i żywnościowe. Głównie chodziło 
tu o penetrację magazynów żywnościowych. Nadto 
zdołano spenetrować stocznie gdańskie a takżs urzą
dzenia wojskowe w  Babim Dole na Kępie Oksywskiej.

Rozpoznanie wywiadowcze bracia Nowakowscy 
przekazywali Ludwikowi Walasikowi, który miał_.bez- 
•pośrednie kontakty z ZW Z w  Warszawie.

Pó wyzwoleniu bracia Nowakowscy wyjechali do 
USA i tam zmarli.

PLU TO N  ZB IG N IEW A RAC ZK IE W IC ZA

Pluton4 Zbigniewa Raczkiewicza liczący w  począt
kowym okresie 15 żołnierzy, miał swoją siedzibę w  
centrum Gdyni. Z  zapisów, jakie prowadził, wynika,

że w  dniu 26.7.1941 r. wstąpił na propozycję Zygmun
ta Narskiego do ZWZ. Przez niego został również za
przysiężony. Dnia 9.8. tegoż roku otrzymał przydział 
do 1 kompanii Szarych Szeregów. 17.8.41 r  został 
mianowany dowódcą plutonu. Pluton zorganizował w 
ciągu sierpnia i września tegoż roku. W  związku z 
planowaniem przekształcenia 1 kompanii w  batalion, 
w  dniu 11.10.41 został mianowany dowódcą kompanii 
i otrzymał polecenie je j zorganizowania. W  dniu 29.11. 
tegoż roku złożył na ręce Zygmunta Narskiego przy
sięgę .jako dowódca kompanii. Daty te są ścisłe. Zo
stały zaszyfrowane przez Z. Raczkiewicza.

Do oddziału dowódcy kompanii Zbigniewa Raczkiewicza 
(według tego, co dzisiaj można odtworzyć) należeli:

Zbigniew Raczkiewicz, Marian Raczkiewicz, Adam Bed
narski (zginął w  powstaniu warszawskim), Artur Bukowski 
(zginął w- powstaniu warszawskim), Piotr Drzewiecki, Leon 
Frąckowiak, Edmund Mechliński, Karol Morawczyński, Kon
rad Łądkowski, Kazimierz Skrzypczak, Jan Szuca — rów
nież członek Gryfa Pomorskiego, aresztowany za kontakty 
z przewodniczącym Rady Naczelnej Gryfa Pomorskiego ks. 
płk. Józefem Wryczą.

Oddział Z. Raczkiewicza szkolił się wojskowo. Nie 
był jednak przeznaczony do bezpośredniej walki z 
okupantem. Jego zadaniem było oddziaływanie na 
Polaków w  celu zachowania polskości, podtrzymywa
nia w iary w  zwycięstwo oraz pielęgnowanie języka 
polskiego. Był to oddział nastawiony głównie na pro
pagandę. Nawet cele wywiadowcze, które dotyczyły 
w  tym przypadku centrum Gdańska i Wrzeszcza scho
dziły na plan dalszy. Oddział więc organizował na
słuch radiowy i zajmował się kolportażem wiadomo
ści wojennych. Do jego zadań należało również gro
madzenie książek polskich, tworzenie biblioteki pol
skiej i wypożyczanie książek. Członkowie oddziału 
nie zajm owali się bezpośrednio nauczaniem języka 
polskiego, lecz propagowaniem i organizowaniem na
uczania. Chodziło o to, aby dzieci polskie zmuszane 
do uczęszczania do szkół niemieckich, umiały czytać 
i pisać po polsku.

Innym zadaniem oddziału było udzielanie pomocy 
potrzebującym Polakom. Dotyczyło to kartek żywnoś
ciowych, lekarstw, pomocy medycznej, odzieży, po
szukiwania schronienia dla ukrywających się. Jeden 
z członków oddziału, Karol Morawczyński, pracował 
w  aptece przy ul. Świętojańskiej w  Gdyni. On zaj
mował się organizowaniem lekarstw i pomocy m e
dycznej dla chorych Polaków.

Drużyna Jana Szucy, do której należał Marian 
Raczkiewicz, z uwagi na zatrudnienie jej członków w 
porcie i stoczni gdyńskiej, przeznaczona była między 
innymi do działalności sabotażowej. Saboiaż miał 
miejsce głównie na kutrach i trawlerach w Gdyni. 
Po unicestwieniu batalionu Szarych Szeregów Marian 
Raczkiewicz i Jan Szuca kontynuowali akcję sabota
żową. Dotyczyła ona między innymi wadliwego spa
wania kotłów okrętowych.

W e wrześniu 1943 r. za pośrednictwem tajnych lis
tów  Marian Raczkiewicz nawiązał kontakty z w ięź
niami (członkami ZW Z i Szarych Szeregów) obozu 
koncentracyjnego w  Stutthofie. Efektem tych kontak
tów było udzielanie pomocy więźniom obozu w  po
staci żywności, odzieży i lekarstw. W  listopadzie 1944 r. 
M. Raczkiewicza złapała policja niemiecka z paczką 
odzieży i żywności. Skazany został na trzy miesiące 
obozu. W yrok został zawieszony, wzrosło zapotrzebo
wanie na siłę roboczą w  stoczni gdyńskiej.

PLU TO N  EDMUNDA W YSZECKIEG T

Pluton Edmunda W yzeck iego  liczył 18 żołnierzy. 
Dzisiaj można wymienić następujące nazwiska jego 
członków:

4
Edmund Wyszecki, Jan Wyszecki, Franciszek W y- 

«:zecki, Józef Bagiński, Bieszkie (imię nie znane), Ber
nard Elwaręl, Bernard Formella, Augusty:i Grubba, 
Wacław Lewandowski, Jan Młodziński, Antoni Nel- 
cer, Wacław Popiołkiewicz, Bronisław Szymański, Jan 
Szymański.
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Członkowie plutonu byli przeważnie Kaszubami z . 
Małego Kacka, W ielkiego Kacka a także Redy i Że- 
listrzawa.

RodEina Edmunda Wyszeckiego poniosła w  okresie 
okupacji bolesne straty. W  listopadzie 1939 r. zostali 
zamordowani w  Piaśnicy wuj i kuzyn, o tych samych -  
imionach i nazwiskach---Augustyno w ie Wyszeccy, za 
działalność w  Polskim Związku Zachodnim W  1940 r. 
zginął w  obozie koncentracyjnym kuzyn Augustyn 
Uller. _■

Zadaniem tego plutonu było m. in. oddziaływanie 
na okoliczne wsie kaszubskie w  kierunku stwarzania 
oporu przeciwko okupacji niemieckiej." Oddziaływanie 
to sięgało aż do Pucka. Pod tym miastem we wsi „ 
Zelistrzewo Edmund Wyszecki dysponował lokalem, 
w  którym od czasu do czasu przebywał podczas nie
dziel i świąt kierując tam propagandą. U  jego rodzi
ców spotykali się okoliczni Kaszubi, których przygo
towywano do pracy konspiracyjnej. Pluton umiejsco
w iony był w  Małym Kacku.

Specjalnością, plutonu był jednak wywiad i sabotaż. 
Głównym celem pracy wywiadowczej było zbieranie infor
macji o ruchu niemieckich łodzi podwodnych i śdgaczy za
wijających do Gdyni. Ponadto piat on prowadził na terenie 
portu w Gdyni propagandą antyhitlerowską oraz agitacją 
polityczną wśród robotników, a Edmund Wyszecki znając 
jązyk niemiecki oddziaływał na niemieckich marynarzy.
W kompanii był specjalistą od propagandy wśród Niemców.

W latach 1939 do 1943 E. Wyszecki ukrywał u siebie Jó
zefa Ullera, byłego członka Związku Polaków w Gdańsku, 
prezesa Gminy Polskiej w Sopocie, skazanego przez władze 
hitlerowskie na karę śmierci. Za ukrywanie zbiega groziła 
mu kara śmierci.

Do najczęstszych sabotaży prowadzonych przez plu
ton należało topienie kabli okrętowych na terenie sto
czni oraz defekttowanie urządzeń na okrętach pod
wodnych, jak zawory wodne, rozdzielacze, tablice e- 
lektryczne, wyłączniki i różnego rodzaju zegary. Prze
dłużało to pobyt łodzi podwodnych w  porcie.

W  stoczni remontowej w  Gdyni pod dowództwem 
Edmunda Wyszeckiego działała grupa sabotażowa, do 
której należeli również członkowie ihnych plutonów 
1 kompanii. Byli to Piotr Drzewiecki, Jan Sziuca, K a 
zim ierz Skrzypczak, • Edmund Graczyikowski, Bernard 
Formella oraz Bieszkie (imię nie znane). M iędzy in
nymi mieszali oni morski piasek z taiwotem, a potem 
wprowadzali go do łożysk silników i maszyn jako 
smarę. M ieli również dostęp do --remontowanych ło
dzi podwodnych podczas zakładania prowizorycznego 
oświetlenia, gdzie prowadzili podobną działalność. 
Uszkadzano akumulatory łodzi podtwodlnych wbijając 
w  ich drio gwoździki do papy, które z czasem powo
dowały powolny wyciek kwasu. W  akumulatorach re
montowanych powodowali krótkie spięcia, co w ykrzy
w iało wewnętrzne przegrody akumulatorów i przy
czyniało się do szybkiego ich zużycia. -

Latem 1942 r. E. Wyszecki spowodował poważną 
awarię dźwigu na doku pływającym przeznaczonym 
do remontów łodzi podwodnych. Odkotwiczył dźwig, 
który zsunął się i uderzył o burtę doku skrzywiając 
oś. Był to nowy dok przyholowany z Kilonii. Przer- 

j r a  w  pracy dźwigu trwała dwa tygodnie.

PLU TO N  JA N A  BĘDZIŃSKIEGO

Do plutonu Jana Będzińskiego należało 18 żołnie
rzy. Dowódcami drużyn w  plutonie byli: H ilary No
wakowski, Marian Pawlaczyk, Henryk Smieszchalski.
Do plutonu należał także Czesław Będziński. -

N ie możemy w  chwili obecnej podać pozostałych 
nazwisk żołnierzy plutonu. 5 z nich w  dalszym ciągu 
nie życzy sobie ujawniania przynależności do bata
lionu. ,

Pluton Jana Będzińskiego został włączony do 1 kom
panii latem 1942 r. Przeszedł on do kompanii z THH. 
Jak to się stało?

W  owym czasie układaliśmy raczej nierealne plany 
walki zbrojnej, a nawet zorganizowania oddziału par- 
tyzanckiego z zamiarem okopania się w  Borach Tu
cholskich. Rozmowy na ten temat prowadził Zygmunt 
Narski z Harrym i Stanieyem Nowakowskimi oraz z 
Witoldem Nickim. Rezultatem tych rozmów było w łą
czenie do 1 kompanii uzbrojonego plutonu Janka Bę
dzińskiego. TH H  nie pozwalał wówczas na walkę 
zbrojną. ' _ .

Pluton ten dysponował między innymi następującą 
bronią; pistoletem vis w zór 35, kaliber 9 —  6 szttiik 
oraz parabellum kaliber 9 —  8 szituk.
Broń ta pochodziła m in . ze Szkoły Morskiej* gdzie 
ukryta została przez obrońców Gdyni. Jan Będziński 
wykopał tam 16 pistoletów vis, z czego 6 przeznaczył 
dla plutonu, pozostałe przekazał Łucjanowi Cylkow - 
skiemu. Część broni zdobyła grupa w  składzie Jan 
Będziński, Henryk Smieszchalski, H ilary Now akow 
ski i Marian Pawlaczyk, część otrzymano od prze
chowujących ją  Polaków.

Broń była przechowywana okresowo u Mariana Pawla
czyka w  koksowni przy obecnym placu Grunwaldzkim 16 
oraz a Hilarego Nowakowskiego przy ulicy Olsztyńskiej. 
Następnie broń przekazano do magazynu centralnego w zło- 
mowcu przy ulicy Czerwonych Kosynierów 66. Pieczą nad 
magazynem miał Henryk Smieszchalski.

Pluton Jana Będzińskiego składał się z trzech drużyn. 
Każda drużyna dzieliła się na dwie sekcje. Dowódca plu
tonu podlegał bezpośrednio dowócTcy 1 kompanii Szarych 
Szeregów. Ponadto pozostawał on w bezpośrednim kontak
cie z Witoldem Nickim oraz z wywiadem ZWZ za pośred
nictwem Franciszka Gburka. i i  ■ V

Do podstawowych zadań plutonu należało;
— walka zbrojna z faszystowskim okupantem,
— zorganizowanie grupy partyzanckiej z ośrodkiem działa

nia w  Borach Tucholskich,
— wywiad wojskowy.

- — sabotaż gospodarczy,
— zdobywanie oraz magazynowanie broni i amunicji.

Członkowie plutonu Jana Będzińskiego trzykrotnie po
przecinali pasy dynamometrowe w pociągach-osobowych na 
bocznicach kolejowych w chylonii. Przewiercali też otwory w 
cysternach do benzyny, zatykając je korkami. Wstrząsy w 
czasie transportu powodowały wypadanie korków i wyciek 
benzyny.

Hilary Nowakowski, dzięki zatrudnieniu w  u ir 
dzie kastrałnym, przekazywał wyw iadow i ZW Z 
formacje dotyczące obiektów wojskowych, rządowych
i miejskich miasta Gdyni. Tą~samą działalnością za j
mował się Marian Pawlaczyk pracujący w  prywatnym  
biurze mierniczym Karla Hildebrandta w  Sopocie.

Ponadto pluton zajmował się kolportowaniem kar
tek żywnościowych preparowanych przez Henryka 
Smieszchalskiego. Niewykorzystane kartki żywnościo
we z nieaktualnymi datami przejmował w_ zarządzie

- miejskim, prał je  i prasował.

KOŃCOW E LO SY  I K O M PA N II

Po aresztowaniach pod koniec września 1942 r. do
wódca- 1 kompanii wydał rozkaz o chwilowym za
przestaniu działalności konspiracyjnej. Było to konie
czne ze względu na bezpieczeństwo członków kom 
panii, którzy rilogli być obserwowani. Rozważaliśmy 
sprawę ucieczki w  Bory Tucholskie lub do Warsza
wy. Ostatecznie zostaliśmy w  Gdyni z uwagi na ro
dziców. W  wypadku ucieczki. rodzice zostaliby aresz
towani.

Po aresztowaniach w  końcu Ustopada 1942 r. członków
1 kompanii reszta żołnierzy tej jednostki utraciła łączność 
z dowództwem.

W % plutonie działała samodzielnie drużyna J&na Szucy. 
Nadal też działał 3 i 4 platon braci Nowakowskich porf 
kierownictwem Stanlęya Nowakowskiego. Oddziały te 
pośrednictwem Ludwika Walasika utrzymywały łączność 
Warszawą, z ZWZ. Po aresztowaniu L. Walasika latem 
1943 r. plutony te zaprzestały działalności. Niektórzy żoł
nierze 5 plutonu Jana Będzińskieigo weszli w  skład Tajne
go Hufca Harcerzy.

D ZIAŁALN O ŚĆ  OBOZOW A 
SZAR YC H  SZEREGÓW

Gestapo umieściło w ięźniów  ruchu oporu z Gdyni 
w  obozie koncentracyjnym w  Stutthofie i zgrupow ało ' 
ich na jednym bloku. B yli oni tak zwanymi w ięźnia- 

' mi policyjnymi, gdyż śledztwo w  sprawie ZW Z i Sza
rych Szeregów jeszcze trwało. Gestapo potrzebowało 
Świadków w  przypadku odkrycia dalszych konspira-, 
cyjnych jednostek. Sprzyjało to nam w  organizowa
niu grup konspiracyjnych. Członkowie ruchu oporu 
z Gdyni podejmowali w  obozie pracę kulturalną' i po
lityczną organizując wieczornice z, czytaniem wierszy, 
ze śpiewami i odczytami. Za tę działalność 26 Po la
ków wysłano karnym transportem' dO Mauthausen, 
do karnej kompanii, w  tym Jana Kaszubę, Zygmunta. 
Garbego"! Zygmunta Narskiego.

Już w  pierwszych miesiącach pobytu w  olbozie Z y 
gmunt Narski zorganizował tak zwaną grupę junacką. 
Nawiązał do grupy młodzieżowej zorganizowanej w  
grudniu 1941 roku w  Gdyni pod nazwą Związku Juna
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