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PIOTROWSKI BOLESŁAW JAN (1922-1991)
Członek Szarych Szeregów i ZWZ-AK w Gdyni.

Ur 20.10.1922 r. w Szklarce Trzcińskiej pow. Nowy Tomyśl, syn 
Franciszka i Marii z d.Kasprzak. Przed wojną był uczniem polskiej 
Wyższej Szkoły Handlowej w Gdańsku. Należał do Związku Harcerstwa 
Polskiego. Był członkiem plutonu harcerskiego w ramach którego 
szkoleni byli wojskowo harcerze gdańscy. Uczestniuczył w obozach 
letnich PW dla harcerzy gdańskich m.in. w Starzawie k. Lwowa (1938 
r.) i Solcu Kujawskim (1939r.).

W okresie okupacji mieszkał w Wielkim Kacku. W latach 1940- 
1942 był zatrudniony jako pracownik Zarządu Gminnego w Wielkim 
Kacku. Razem z pracującymi tam B.Raatzem i K.Richertem prowadzili 
akcję pomocy dla rodzin polskich. W 194 0 r. próbował utworzyć 
konspiracyjną grupę młodzieżową, jednak nie podjęła ona szerszej 
działalności. W 1941 r. wprowadzony został do Szarych Szeregów 
przez Zygmunta Garbe, dowódcę organizowanej wówczas kompanii orłow
skiej Szarych Szeregów. Pełnił funkcję dowódcy plutonu. Brał udział • 
w zbieraniu informacji o charakterze wywiadowczym, co ułatwiała mu 
praca w Urzędzie Gminnym.

W jego domu latem 1942 r. przez okres dwóch tygodni ukrywał 
się hm.Bernard Myśliwek ps."Konrad" poszukiwany już wówczas przez 
gestapo gdańskie komendant chorągwi pomorskiej Szarych Szeregów i 
członek sieci wywiadu AK. Ze względu na zainteresowanie sąsiadów 
Niemców osobą B.Myśliwka przeprowadził go do mieszkania Z.Garbe w 
Gdyni- Orłowie. Aresztowany został 30 września 1942 r. w Gdyni- 
Orłowie jako jeden z pierwszych członków Szarych Szeregów i AK w 
Gdyni. W jego rozpracowywaniu brali udział bracia D. z Gdyni-Orło
wa. Po wstępnym śledztwie w budynku gestapo w gdańsku w dniu 2 XII 
1942 r. skierowany został do KL Stutthof, gdzie więziony był jako 
więzień polityczny 17 562 do ewakuacji obozu w dniu 25.1.1945 r. 
Brał udział w tzw."Marszu śmierci" (Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, 
Niestępowo). Uciekł z trasy ewakuacji 1 lutego 1945 r. i ukrywał 
się do momentu zajęcia Gdyni przez Rosjan. Po wojnie początkowo 
pracował w administracji państwowej (1945 r.), następnie do emery-
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tury zatrudniony był w Wojewódzkim Zjednoczeniu Przemysłu Zbożowo- 
Młynarskiego "PZZ", jako zastępca dyrektora do spraw handlowych. 
Mieszkał w Sopocie. Po przejściu na emeryturę działał społecznie w 
Klubie Byłych Więźniów Obozu Stutthof. Zmarł w Sopocie w dniu 22 
XII 1991 r.

Odznaczony m.in.: Odznaką "Zasłużony dla Miasta Gdańska" 
(1968), Zasłużony Ziemi Gdańskiej, Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956), 
Złotym Krzyżem Zasługi (1973) .

AMS, teczka akt personalnych B .Piotrowskiego, sygn I-III-12160, 
księga ewidencyjna więźniów sygn.I-II-7, rei. B .Piotrowskiego, 
B.Raatza i W.Raatza; Archiwum Klubu Byłych Więźniów Obozu Stutthof 
w Sopocie, deklaracja członkowska B.Piotrowskiego z 1.12.1973 r.; 
inf. L.Zdrojewskiego.

Andrzej Gąsiorowski
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PIOTROWSKI BOLESŁAW JAN (1922-199?) 
Członek Szarych Szeregów i ZWZ-AK w Gdyni.

Ur 20.10.1922 r. w Szklarce Trzcińskiej pow. Nowy Tomyśl, syn 
Franciszka i Marii z d.Kasprzak. Przed wojną był uczniem polskiej 
Wyższej Szkoły Handlowej w Gdańsku. Należał do Związku Harcerstwa 
Polskiego. Był członkiem plutonu harcerskiego w ramach którego 
szkoleni byli wojskowo harcerze gdańscy. Uczestniczył w obozach 
letnich PW dla harcerzy gdańskich m.in. w Starzawie k. Lwowa (193 8 
r.) i Solcu Kujawskim (1939r.).

W okresie okupacji mieszkał w Wielkim Kacku. W latach 1940- 
1942 był zatrudniony jako pracownik Zarządu Gminnego w Wielkim 
Kacku. Razem z pracującymi tam B.Raatzem i K.Richertem prowadzili 
akcję pomocy dla rodzin polskich. W 1940 r. próbował utworzyć 
konspiracyjną grupę młodzieżową, jednak nie podjęła ona szerszej 
działalności. W 1941 r. wprowadzony został do Szarych Szeregów 
przez Zygmunta Garbe, dowódcę organizowanej wówczas kompanii orłow
skiej Szarych Szeregów. Pełnił funkcję dowódcy plutonu. Brał udział 
w zbieraniu informacji o charakterze wywiadowczym, co ułatwiała mu 
praca w Urzędzie Gminnym.

W jego domu latem 1942 r. przez okres dwóch tygodni ukrywał 
się hm.Bernard Myśliwek ps."Konrad" poszukiwany już wówczas przez 
gestapo gdańskie komendant chorągwi pomorskiej Szarych Szeregów i 
członek sieci wywiadu AK. Ze względu na zainteresowanie sąsiadów 
Niemców osobą B.Myśliwka przeprowadził go do mieszkania Z.Garbe w 
Gdyni- Orłowie. Aresztowany został 3 0 września 1942 r. w Gdyni- 
Orłowie jako jeden z pierwszych członków Szarych Szeregów i AK w 
Gdyni. W jego rozpracowywaniu brali udział bracia D. z Gdyni-Orło
wa . Po wstępnym śledztwie w budynku gestapo w gdańsku w dniu 2 XII 
1942 r. skierowany został do KL Stutthof, gdzie więziony był jako 
więzień polityczny 17 562 do ewakuacji obozu w dniu 25.1.1945 r. 
Brał udział w tzw."Marszu śmierci" (Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, 
Niestępowo). Uciekł z trasy ewakuacji 1 lutego 1945 r. i ukrywał 
się do momentu zajęcia Gdyni przez Rosjan. Po wojnie początkowo 
pracował w administracji państwowej (1945 r.), następnie do emery
tury zatrudniony był w Wojewódzkim Zjednoczeniu Przemysłu Zbożowo- 
Młynarskiego "PZZ", jako zastępca dyrektora do spraw handlowych. 
Mieszkał w Sopocie. Po przejściu na emeryturę działał społecznie w 
Klubie Byłych Więźniów Obozu Stutthof. Zmarł w Sopocie w dniu

Odznaczony m.in.: Odznaką "Zasłużony dla Miasta Gdańska" 
(1968), Zasłużony Ziemi Gdańskiej, Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956), 
Złotym Krzyżem Zasługi (1973).
AMS, teczka akt personalnych B.Piotrowskiego, sygn I-III-12160, 
księga ewidencyjna więźniów sygn.I-II-7, rei. B .Piotrowskiego, 
B.Raatza i W.Raatza; Archiwum Klubu Byłych Więźniów Obozu Stutthof 
w Sopocie, deklaracja członkowska B .Piotrowskiego z 1.12.1973 r.

1993 r.
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Piotrowski B olesław  Jan (1922-1991), członek 
Szarych Szeregów i Z W Z -A K  w Gdyni.

Urodzony 20 X  1922 r. w Szklarce Trzcińskiej, 
pow. Nowy Tomyśl; syn Franciszka i M arii z d. Ka
sprzak. Przed wojną był uczniem polskiej Szkoły 
Handlowej w Gdańsku. Należał do Związku H ar
cerstwa Polskiego. Był członkiem plutonu harcer
skiego, w ram ach którego harcerze gdańscy szkole- 

- ni byli wojskowo. Uczestniczył w obozach letnich 
i PW dla harcerzy gdańskich m.in. w Starzawie k.

Lwowa (1938 r.) i Solcu Kujawskim (1939 r.).
W okresie okupacji m ieszkał w Wielkim Kacku.

I W latach 1940-1942 był zatrudniony jako pracow
nik Zarządu Gm innego w W ielkim Kacku. Razem  
z pracującymi tam B. Raatzem  i K. R ichertem  pro
wadził akcję pomocy dla rodzin polskich. W  1940 r. próbował utworzyć konspiracyj
ną grupę młodzieżową, jednak nie podjęła ona szerszej działalności. W  1941 r. 
wprowadzony został do Szarych Szeregów przez Zygm unta G arbe, dowódcę organi
zowanej wówczas kom panii orłowskiej Szarych Szeregów. Pełnił funkcję dowódcy 
plutonu. B rał udział w zbieraniu informacji o charakterze wywiadowczym, co 
ułatwiała mu praca w Urzędzie Gminnym.

W jego dom u latem  1942 r. przez okres dwóch tygodni ukrywał się hm. B ernard 
Myśliwek ps. „K onrad”, poszukiwany już wówczas przez gestapo gdańskie kom en
dant Chorągwi Pomorskiej Szarych Szeregów i członek sieci wywiadu AK. Ze 
względu na zainteresowanie sąsiadów Niemców osobą Myśliwka przeprow adził go 
do mieszkania G arbego w G dyni-Orłowie. Aresztowany został 30 IX  1942 r. w

G dyni-O rłow ie jako jeden z pierwszych członków Szarych Szeregów i A K  w Gdyni, 
W  jego rozpracowywaniu brali udział bracia D. z G dyni-O rłow a. Po wstępnym 
śledztwie w gestapo w G dańsku w dniu 2 X II 1942 r. został skierowany do obozu 
koncentracyjnego Stutthof. Tam  był więziony jako więzień polityczny nr 17562 do 
czasu ewakuacji obozu w dniu 25 II 1945 r. B rał udział w tzw. „m arszu śmierci” 
(Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, N iestępowo). Uciekł z trasy ewakuacji 1 II 
1945 r. i ukrywał się do m om entu zajęcia Gdyni przez Rosjan.

Po wojnie początkowo pracował w adm inistracji państwowej (1945 r.), następnie ? 
do em erytury zatrudniony był w W ojewódzkim Zjednoczeniu Przemysłu Zbożowo- 
-M łynarskiego „Państwowe Zakłady Zbożow e”, jako zastępca dyrektora do spraw ; 
handlowych. M ieszkał w Sopocie. Po przejściu na em eryturę działał społecznie 
w Klubie Byłych W ięźniów Obozu Stutthof. Zm arł 22 X I I 1991 r. w Sopocie.

Odznaczony m.in.: O dznaką „Zasłużony dla M iasta G dańska” (1968), „Zasłu
żony Ziemi G dańskiej”, Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956), Złotym Krzyżem 
Zasługi (1973).

AMSt., teczka akt personalnych Piotrowskiego B. J., sygn. I—III—-12160, księga ewiden
cyjna więźniów sygn. I—II—7, rei. Piotrowskiego B. J., Raatza B. i W.; A  Klubu Byłych 
Więźniów Obozu Stutthof w Sopocie, deklaracja członkowska Piotrowskiego B. J. z 
1 XII 1973 r.; Inf. Zdrojewskiego L. , f

'oijuilc -tonsipi ramy
i i i • - y r  ̂ Andrzej Gcisiorowskipod ł*ł. e.-LaMcdu*, it>. TbyuJ | W  J !

8



9



10



11



12



Harcerz czł "Szarych Szeregów" związany z 
grupą Gdańską. Ukończył tam Polską Szkołę 
Handlową. Dobry kolega, udzielał się do 
ostatnich dni w Klubie Stutthof, pomagał 
bezinteresownie kolego<v<z klubu i "Szarych 
Szeregów" pozostawił żne i synajżona mie
szka w Sopocie.

3n^ovhcCiq?. p n o o f o f  f- Miodki ulu t r i  duu. Jh . °M.

M
Z głębokim  ta lem  zawiadam iamy*. i « . dn ia  

22 g rudn ia  1991 r. zm arł n a s i  na jukochań 
szy mąż, dziadek, b ra t, szw agier 1 w u jek  .1

mgr BOLESŁAW JAN PIOTROWSKIlat 69 ' __ _
absolw ent P olskiej Srfooły H andlow ej . nr b : 
W olnym  M ieście G dańsku  1 W SE w  Sopocie, 
czfoneik Szarych Szeregów , w ięzień  etooau 
StUitWUOlf. /  - ; ł*

Pogrążona w  głębokim  wmwtiku ' rodzina.« V; J2Ś54
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