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G e rtru d a  M edyńska (primo voto W ojew ska) -  partyzantka „Gryfa Pomorskiego”, 
łączniczka Komendy Naczelnej, pseudonim „Róża”, nazwisko konspiracyjne Blum, 
żona Komendanta Naczelnego (pionu wojskowego) por. inż. Grzegorza Wojewskiego 
(sprawował tą funkcją nieprzerwanie.od lutego 1943 r. do końca wojny).

O Ś W I A D C Z E N I E

Mój mąż por. inż. Grzegorz Wojewski brał udział w wojnie obronnej 1939 roku 
w rejonie umocnień Gdynia-Sopot i w obronie Kepy Oksywskiej. W październiku tego 
roku przystąpił do organizacji „Pomoc Polakom” w Wejherowie, którą założył ks.
Edmund Roszczynialski. Współpracował głównie z ks. Józefem Bartłem, rozwijał 
działalność charytatywną, samopomocową i wojskową. Na przełomie 1939/40 
organizacja ta zmieniła nazwą na „Polska Żyje”.

Latem 1942 roku wraz z organizacją „Polska Żyje” połączył sie z Tajną 
Organizacją W ojskow ą' „Gryf Pomorski” . Został w „Gryfie Pomorskim” 
komendantem północnych powiatów Kaszub. W lutym 1943 roku decyzją Rady 
Naczelnej, w  imieniu której nominacje podpisał twórca i dowódca „Gryfa 
Pomorskiego” por. Józef Dambek, został powołany na stanowisko Komendanta 
Naczelnego (pionu wojskowego) Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” .
Nominacją tą wielokrotnie widziałam i czytałam.

W pierwszych miesiącach działalności mojego mąża jako Komendanta 
Naczelnego (pionu wojskowego) jego Sztab Dowódczy mieścił sie w Wejherowie. Na 
narady dowódcze Rady Naczelnej przybywali często: dowódca. „Gryfa” por. Józef 
Dambek, jego zastępca por. Augustyn W estphal (zaraz po śmierci J. Dambka został 
dowódcą całego „Gryfa”, aż do końca wojny), ks. Józef Bartel, a przed aresztowaniem, 
kiedy mąż był komendantem północnych powiatów Kaszub -  mój wujek Juliusz 
Koszałka.

W maju 1943 roku wywiad „Gryfa” zdobył listą osób poszukiwanych przez 
gestapo, na której był również mój mąż. W tej..sytuacji w krótkim czasie Sztab 
Dowódczy został przeniesiony w głąb Pomorza w rejon Ziemi Chełmińskiej do 
Mniszka koło Grudziądza i Chełmży. Było to słuszne również ze wzglądów 
strategicznych, zapewniało to lepsze dowodzenie.

Objecie przez mojego męża stanowiska Komendanta Naczelnego (pionu 
wojskowego) spowodowało nasilenie akcji bojowych „Gryfa”. Mąż był specjalistą 
wojskowym, posiadał doświadczenie frontowe, był inżynierem nauk technicznych.
Kierował osobiście głównymi akcjami bojowymi, jak np. akcją bojową 2 1 .X L j^ 5  r. (  f  l i z a 
na. lotnisko w Strzebielinie, podczas której zniszczono wiele samolotów wroga.
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W czasie okupacji, kiedy mąż był w „Gryfie Pomorskim” cały czas przebywałam  
razem z mężem. Brałam udział w,pracach sztabu, jako łączniczka jeździłam po terenie, 
byłam nawet w Warszawie, używałam  pseudonimu „Róża”, a dokumenty tożsamości 
miałam wystawione na nazwisko Blum.

Mój mąż jako Komendant Naczelny (pionu wojskowego) kierował akcjami 
wojskowymi „Gryfa Pomorskiego” od momentu nominacji, aż do 1945 roku do 
wkroczenia wojsk sowieckich do Grudziądza, kiedy to został aresztowany przez 
NKWD. Byłam przy tym aresztowaniu i był to ostatni raz kiedy widziałam męża.

Po wojnie, w okresie stalinowskim i w czasie terroru komunistycznego pojawiły 
sią publikacje powtarzane również później, że niejaki Aleksander .Arendt był w 
„Gryfie Pomorskim” i to Komendantem Naczelnym (pionu wojskowego) naszej 
konspiracyjnej organizacji, a nie mój mąż, że mój mąż Grzegorz Wojewski zrzekł sie 
stanowiska Komendanta Naczelnego (pionu wojskowego) wskutek ścigania go przez 
gestapo, jak  również wskutek rzekomego jego złego stanu zdrowia, że mąż był 
chorowity i słabego zdrowia.

Zdecydowanie oświadczam, jako naoczny świadek i uczestnik tamtych 
wydarzeń, że jest to niepraw da— jest to kłamstwo.

Mój mąż był Komendantem Naczelnym (pionu wojskowego) „Gryfa 
Pomorskiego” od chwili mianowania go w lutym 1943 roku aż do momentu 
aresztowania go w początkach 1945 roku, czyli do końca wojny. Cieszył sie cały czas 
doskonałym zdrowiem, nigdy nie chorował, w czasie wojny był mobilnym 
czterdziestoletnim mężczyzną.

Stanowczo zaprzeczam temu, że niejaki Aleksander Arendt był w „Gryfie 
Pomorskim” i to Komendantem Naczelnym (pionu wojskowego), gdyż był nim mój 
mąż Grzegorz Wojewski.
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Wojewski Grzegorz Paweł ps. „Ferrum”
(1901-1945), kmdt naczelny TOW „Gryf Po
morski”.

Urodzony 13 IX 1901 r. w Gościcinie k. Wej
herowa w rodzinie obywatela ziemskiego Józefa i 
Marii. Po ukończeniu miejscowej szkoły elemen
tarnej wstąpił do Państwowego Gimnazjum Kla
sycznego w Wejherowie, uzyskując maturę 20 VI 
1922 r. W latach 1922-1927 studiował na Polite
chnice; Gdańskiej, którą ukończył z dyplomem 
inżyniera budowy maszyn. 1 VIII 1928 r. został 
skierowany do VII baonu Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Piechoty w Śremie. Kurs z dyplomem 
podchorążego ukończył 15 VI 1929 r. Przez PKU 
w Gdyni przydzielony do 65 pp; czterokrotnie 
uczestniczył w ćwiczeniach. 1 I 1934 r. mianowany ppor. rez. z opinią dowódcy 
pułku: „inteligencja duża, wyszkolony dobrze, dyscyplina duża, lojalny, charakter 
wyrobiony, spokojny”. W cywilu zatrudniony był na stanowisku kierownika cegielni 
w Wejherowie. W przededniu wojny 1939 r. zmobilizowany do II baonu rezerwo
wego 2 Morskiego Pułku Strzelców Gdynia-Redłowo, dowodzonego przez ppłk. 
Ignacego Szpunara. Szlak bojowy odbył w ramach Lądowej Obrony Wybrzeża, od 
1 IX 1939 r. jako dowódca III plutonu 4 kompanii, która wyróżniła się w akcjach 
szturmowych. Uczestniczył m.in. w obronie rejonu umocnionego Gdynia (kierunek 
Gdynia-Sopot) i w obronie Oksywia. 19 IX 1939 r. wzięty wraz z pododdziałem w

o L t X \  l/io/b/S  p.A f f  d
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4
dwa ognie i przyparty przez Niemców do lustra wody walczył do ostatniego naboju, 
po czym dostał się do niewoli. Zwolniony w połowie października tegoż roku, 
prawdopodobnie dzięki dobrej znajomości języka niemieckiego i kwalifikacjom 
zawodowym. Po powrocie do Wejherowa niezwłocznie przystąpił do konspiracji ks. 
Edmunda Roszczynialskiego, a po jego aresztowaniu w październiku 1939 r. współ- 
kierował jako kmdt tajnej organizacji wojskowej „Pomoc Polakom” razem z wybit
nym duchownym, działaczem niepodległościowym, ks. Józefem Bartlem. (Ścisłą 
kadrę współpracowników tworzyła grupa parafian kościoła p.w. Świętej Trójcy w 
Wejherowie, m.in. Zofia Albecka, młynarz Jan Bianga, urzędnik pocztowy Edmund 
Szuta, nauczyciel Franciszek Szonk, ks. Teodor Plewa, Stanisława Milczewska, 
Alfons Tessar, Mieczysława Strusucka).

Gdy w połowie grudnia 1939 r. otrzymał od emisariuszy z Warszawy pierwsze 
egzemplarze pisma „Polska Żyje”, przejął tę nazwę dla swojej organizacji. Szczegól
ną uwagę poświęcił tworzeniu pionu wojskowego. Zorganizował sieć wywiadu 
i kontrwywiadu pod nadzorem Alojzego Pietrzykowskiego oraz 3 grupy szturmowe, J 
dowodzone prze Alfonsa Tessara ps. „Zan”, Pawła Hebla ps. „Zagłoba” i Bernarda 
Michałkę ps. „Batory”. Ponadto inspirował tajne nauczanie, także działalność 
charytatywną, samopomocową przez wsparcie dla zagrożonych przez okupanta. 
Wiosną 1942 r. nawiązał kontakt z TOW „Gryf Pomorski” i w lipcu tegoż roku 
podporządkował jej swoją organizację. Nie angażował się w konflikt z dotychczaso
wym kmdtem „Gryfa” Józefem Gierszewskim. Wkrótce został kmdtem okręgu (po
wiaty: Kartuzy, Wejherowo, Puck). Po zdjęciu ze stanowiska por. Józefa Giersze
wskiego, mianowany na początku marca 1943 r. przez Józefa Dambka kmdtem 
naczelnym „Gryfa”. Od tego czasu był wskutek doniesienia konfidenta rozpracowy
wany przez Niemców. W jego przedwojennej teczce personalnej oficera WP, prze
chowywanej podczas okupacji w niemieckim archiwum wojskowym w Oliwie, zacho
wała się wkładka gestapo z 20 III 1943 r. dla władz w Wejherowie o przebiegu 
służby. Przeczuwając dekonspirację przeniósł się wraz z żoną do Mniszka k. Gru
dziądza. Przebywał w kryjówce przygotowanej przez Kingę Zalewską ps. „Inka” — 
kwaterniczkę Insp. AK Grudziądz. Stamtąd do grudnia 1943 r. dowodził „Gryfem”. 
Nie wziął udziału w podpisaniu umowy scaleniowej w lipcu 1943 r. w Kamienicy 
Szlacheckiej z „Mieczem i Pługiem”. Według nie potwierdzonych przekazów, 21 XI 
1943 r. pokierował improwizowaną grupą szturmową w udanej akcji na wojskowe 
lotnisko szkoleniowe w Strzebielinie Morskim. W rzeczywistości miał wówczas 
znikomy wpływ na organizację. Kontakt z Radą Naczelną utrzymywał z Mniszka za 
pośrednictwem szwagra Bernarda Pawskiego. Ścigany przez gestapo, zdołał uniknąć 
aresztowania w Mniszku i ukrył się w Chełmży. Wskutek braku możliwości dalszego 
dowodzenia i niezdecydowanego stanowiska wobec akcji scaleniowej AK i „Mie
cza i Pługa” zrzekł się funkcji kmdta naczelnego. W styczniu 1945 r. powrócił do 
Mniszka. Tam, zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej, został aresztowany przez 
NKWD. Według jednych przekazów, zamordowany został 28 lutego w miejscowym 
więzieniu operacyjnym przy stacji kolejowej. Według innych przekazów zmarł tegoż 
dnia z wycieńczenia, głodu i choroby (krwawa biegunka) w kolumnie więźniów pod 
konwojem NKWD do obozu w Ciechanowie. Kolejna wersja okoliczności śmierci 
sugeruje, że po zajęciu Pomorza przez Armię Czerwoną przedostał się do Wejhero
wa (wolnego od Niemców od 12 III 1945 r.) i zakopał część archiwum „Gryfa” 
w pobliżu miejscowej cegielni, którą dawniej prowadził. Jeszcze w marcu jakoby
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aresztowany w Robakowie k. Wejherowa i poddany brutalnemu śledztwu NKWD 
w areszcie w Luzinie, potem w więzieniu w Wejherowie, w sprawie rzekomej 
współpracy z Niemcami; po czym miał zaginąć bez wieści. Nie odkryto również jego 
archiwum, którego lokalizacji nie zdradził.

Żona Gertruda ps. „Róża” (ur. 1909 r.) od początku w konspiracji razem z mę
żem działała w organizacji „Pomoc Polakom”, „Polska Żyje”, TOW „Gryf Pomor
ski”. Czynna w akcji samopomocowej, tajnym nauczaniu oraz na trasach kurierskich 
do Kutna i Warszawy. Ostrzeżona przed falą aresztowań 3-4 V 1943 r. ukryła się, 
lecz na wieść o aresztowaniu matki i siostry jako zakładniczka oddała się w ręce 
gestapo, powodując zwolnienie najbliższych. Wojnę przeżyła. Z drugiego małżeń
stwa Medyńska.

Brat Alfons, Antoni, pchor. WP, lekarz medycyny (ur. 19 V 1912 r. w Gościci- 
nie, razem z nim przeszedł do organizacji konspiracyjnych „Pomoc Polakom” 
i „Polska Żyje”, a potem do TOW „Gryf Pomorski”, gdzie do aresztowania w 
maju 1943 r. pełnił funkcję szefa służby sanitarnej. 18 IX 1940 r. został mianowany 
asystentem szpitala powiatowego w Wejherowie. Prowadził szeroką akcję pomocy 
chorym i rannym. Oddziałom leśnym dostarczał leki i opatrunki. Po aresztowaniu 
zesłany do obozu Stutthof, gdzie jako lekarz pomógł wielu więźniom. Już w kilka 
godzin po wycofaniu się Niemców z Wejherowa 12 III 1945 r. uruchomił miejscowy 
szpital Marii Panny, udzielając pierwszej pomocy chorym i rannym, głównie b. wię
źniom obozu Stutthof z tzw. „marszu śmierci”. Usunięty po trzech dniach ze szpita
la przez komendanturę sowiecką, która przejęła szpital na własne potrzeby, prze
niósł się z pacjentami do szpitalika diakonisek przy ul. Sobieskiego, dysponując 150 
łóżkami. W czerwcu 1945 r. został wyznaczony dyrektorem szpitala w Pucku. 
Według nie zweryfikowanych relacji był aresztowany i represjonowany przez UBP.

CAW, t. pers. 7271; WIH MiD II/2/132: S k w a r c z y ń s k i  W., Przebieg działań 
wojennych II/2 Morskiego Pułku Strzelców w dniach 1-10 IV  1939 r., III/94/3—4, rei. 
Miotka L. i Bigusa B. (tu inf. o zakopaniu archiwum w cegielni w Wejherowie); K o m o 
r o w s k i  K„ Leksykon...

Krzysztof Komorowski
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Tablica
por. Grzegorza Wojewskiego

12 września na placu Jakuba Wej
hera w Wejherowie odbyła się uro
czystość odsłonięcia tablicy upamięt
niającej komendanta naczelnego Taj
nej Organizacji Wojskowej „Gryf Po
morski” por. inż. Grzegorza Wojew
skiego. W uroczystości, która rozpo
częła się mszą św. w kościele św. 
Trójcy, udział wzięli przedstawiciele 
władz powiatu, miasta i gminy Wej
herowo, posłowie oraz środowiska 
kombatanckie i młodzież z wejhe- 
rowskich szkół średnich. Tablicę od
słoniła w towarzystwie starosty wej- 
herowskiego Grzegorza Szalewskie- 
go i prezydenta miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta wdowa po 
bohaterze -  Gertruda Medyńska-Wo- 
jewska, która na tę doniosłą uroczy
stość przyjechała ze Stanów Zjedno
czonych.

Grzegorz Wojewski (konspiracyjny 
pseudonim Ferrum) urodził się 13 
września 1901 r. w Gościcinie. Po u

Tablica por. Grzegorza Wojewskiego, 
ostatniego komendanta TOW GP

kończeniu miejscowej szkoły ele
mentarnej uczęszczał do gimnazjum

wejherowskiego, w 1927 r. uzyskał 
dyplom inżyniera budowy maszyn w 
Wyższej Szkole Technicznej w Gdań
sku. W 1934 r. został podporuczni
kiem rezerwy Wojska Polskiego. W 
cywilu pracował jako kierownik ce
gielni w Wejherowie. Podczas II woj
ny światowej był dowódcą plutonu 
Lądowej Obrony Wybrzeża, a po 
krótkim pobycie w niewoli niemiec
kiej działał w konspiracyjnych orga
nizacjach „Pomoc Polakom” i „Pol
ska Żyje”. Od lipca 1942 r. związał 
się z TOW „Gryf Pomorski”, w któ
rej napierw piastował funkcję komen
danta okręgu I (powiaty morski i kar
tuski), a następnie komendanta na
czelnego. Zginął prawdopodobnie 28 
stycznia 1945 r., zamordowany przez 
funkcjonariuszy NKWD.

Organizatorem uroczystości byli: 
Zespół ds. Upamiętniania Etosu 
TOW „Gryf Pomorski”, Kaszubskie 
Forum Ekologiczne, prezydent Mia
sta Wejherowa i starosta Wejherow- 
ski. s.j.
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I które- działały na terenie Wejherowa. Mąż 
tworzył te organizacje razem z ks. Ed
mundem Roszczynialskim i ks. Józefem 
Bardem:. Potem organizacje te włączono 
-w-l942r_do TOW „Gryf Pomorski”. W 
tym czasie-aktywnie działali w „Gryfie” 
mój wujek;brat mojej mamy, Juliusz Ko-

|

I . ........  . .
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Jozefa Dambka został mia- 
stanowisko komendanta na- 

T 1 _ ^o tiu  wojskowego TOW „Gryf 
Był komendantem naczel- 

S rca 1943 do 1945 r. Mąż mój 
> stanowiska nie zrezygnował 
ał odwołany i pełnił tę funk- 

ca wojny i swojej śmierci na 
3ku 1945. Kiedy mąż został 

|em  naczelnym, ja zostałam 
abu komendy. Mąż mój został 

|ezo zamordowany przez pol- 
L grupę, która współpracowa-

po zam ordowaniu mego 
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^ałśj^Eiaszej rodziny Wojewskich i Ko- 
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T
Komendy „Gryfa” na Grudziądz Bernard 
Pawski, mąż mojej siostry Walburgii. 
W cześniej był ciągle przesłuchiw any 
przez UB i nakłaniany do współpracy, któ
rej zdecydowanie odmawiał. Tak samo 
postępow ano z bratem  matki, szefem 
wywiadu i kontrwywiadu „Gryfa”, Juliu
szem Koszałką.

Po wojnie byłam również wielokrotnie 
przesłuchiwana przez UB i cały czas in
wigilowana. Przez długi okres nie mo
głam znaleźć pracy, a jak już znalazłam, 
zaraz mnie zwalniano po interwencji UB. 
Zmuszano mnie, abym przyznała, że mój 
mąż został wywieziony do Rosji. Do ro
dziny przychodziły anonimy na tę oko
liczność. Na tych przesłuchaniach UB 
twierdziło, że mój mąż żyje. Mówiłam, 
że skoro mój mąż żyje, to proszę podać 
mi miejsce jego pobytu, ale zawsze od
mawiano. Chciano przez ten szantaż wy
musić na mnie fałszywe zeznania.

K iedy  p rzeczy ta łam  leksykon p. 
Krzysztofa Komorowskiego p t . ,.Konspi
racja Pomorska 1939-1947”, Wydawnic
two Nowus Orbis, Gdańsk 1993, wydany 
już w wolnej Polsce, stwierdziłam ze zdzi
wieniem, że zostały przytoczone tam w 
stosunku do mojej rodziny nieprawdziwe 
fakty z okresu, w czasie którego UB li
kwidowało na Pomorzu struktury Polskie
go Państwa Podziemnego - Tajną Orga
nizację Wojskową „Gryf Pomorski”.

Jako żona kom endanta naczelnego 
„Gryfa” por. Grzegorza Wojewskiego, 
uczestniczka wydarzeń i świadek historii 
„Gryfa” - muszę na  to zareagować. W tym 
opracowaniu odnoszę się tylko do haseł 
leksykonu dotyczących mojej rodziny, a 
związanych z historiąTOW „Gryf Pomor

s k i”. Są mi znane z autopsji.
W haśle , A kcja na lotnisko w Strzebie- 

j  linie Morskim”’na str. 18 autor podaje, że 
ta akcja bojowa przeprowadzona przez 
żołnierzy*;,Gryfa”"miała' miej sce 21. XI 

—.-.1943~r.Jesttonieprawda*.-Ta akcja.bojo
wa miała miejsce 21. XI 1942 r.

Pamiętam tę datę bardzo dokładnie, po
nieważ dotyczyła ona naszego życia. 
Przygotowywaliśmy ją  przez parę dni, a 
mój mąż por. Grzegorz Wojewski organi
zował i kierował całym atakiem, podczas 
którego zniszczono wiele samolotów nie
mieckich. Kiedy ta akcja bojowa się od
bywała, mieszkaliśmy w Wejherowie.

Po akcji w połowie 1943 r. przybył do 
nas łącznik z wywiadu dowództwa „Gry
fa” z poleceniem, abyśmy natychmiast 
opuścili Wejherowo, gdyż polskojęzycz
ne gestapo rozpracowuje nas. Natych
miast przenieśliśmy sztab dowódcy ko
mendy naczelnej „Gryfa” w okolice Gru
dziądza, w głąb Pomorza. Było to bardziej 
korzystne ze względów strategicznych i 
zapewniało sztabowi „Gryfa” lepsze kie-

u  - ( A ;  A b G A l a . l ,

n

rowanie działalnością bojową na terenie 
całego Pomorza.

Zastanawiam się, w jakim  celu autor 
p. Komorowski fałszuje datę tej najwięk
szej akcji bojowej żołnierzy „Gryfa” i 
celowo umniejsza bohaterstwo Kaszu
bów. Autor hasła wątpi, czy taka akcja 
w ogóle miała miejsce, pisząc w przypi
sach na tej samej stronie 18: „Brak po
twierdzenia akcji w raportach policji nie
mieckiej”. Fałszuje datę tej akcji, a po
tem stawia retoryczne pytanie. Widać, 
że fałszowanie historii „Gryfa” przepro
wadzano celowo i z pełną świadomością, 
aby wprowadzać w błąd społeczeństwo 
Pomorza.

Aby dowiedzieć się, kiedy ta najwięk
sza akcja „Gryfa” miała miejsce, wystar
czyło uzyskać informację np. od legen
darnej łączniczki Agnieszki Tempskięj ze 
sztabu Józefa Dambka, który mieścił się 
w gospodarstwie Tempskich w Borzy- 
stowskiej Hucie lub rodzin Bigusów, Blo
ków z Przyrowia k. Wygody. Tam były 
sztaby dowódcze „Gryfa” por. Dambka i 
por. A. Westphala. W całym leksykonie 
autor zataja fakty mówiące o tym, gdzie 
między innymi mieściły się sztaby do
wódcze TOW „Gryf Pomorski”.

Skandalemjest to, że tą naszą akcjęmieli 
widzieć i zdawać z niej relacje, jak podaje 
w przypisach autor, takie osoby, jak Lu
dwik Miotk i Władysław Szuta. Gdyby oni
o tym wtedy wiedzieli, to nas by dzisiaj 
nie było. Przecież te osoby to „utrwalacze 
władzy ludowej”, a do ich obowiązków 
służbowych należała walka z TOW „Gryf 
Pomorski”, AK i patriotami polskimi. Pan 
Komorowski pragnie uwiarygodnić w ten 
sposób L. Miotka i W. Szutę, że byli oni w 
„Gryfie” i stawia ich przy prawdziwych 
bohaterach, i w sposób świadomy fałszu
je fakty historyczne.

Jest rzeczą niesłychaną, że fałszerstw 
tych p. Komorowski dokonuje na społecz
ności kaszubskiej, której zbrojnym ramie
niem był 30-tysięczny „Gryf Pomorski” i 
który to rozsławił bohaterstwo Kaszubów. 
Zgrozą napawa fakt, że jest on pracowni
kiem WIH, a publikacja ukazała się w 
znacznej części za pieniądze WIH.

Cała treść hasła „Arendt Aleksander” 
(na str. 21) jest nieprawdziwa. Pan Ko
morowski przytoczył tu  z pełną świado
mością wszystkie kłamstwa z okresu sta
linowskiego i czasu likwidacji struktur 
Polskiego Państw a Podziem nego -  
TOW „Gryf Pomorski” . Leksykon zo
stał wydany już w wolnej Polsce w 1993 
r. Autor stara się wprowadzić w błąd 
mniej wytrawnego historyka sugestią, że 
przedstawił najnowsze wyniki badawcze 
dotyczące tego zagadnienia. Podaje to 
między innymi w notce biograficznej na 
okładce: ,Autor wykorzystał archiwa
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Polski Podziemnej, dokumenty niemiec
kie, niedostępne do niedawna materiały 
UBP i akta procesowe”. W rzeczywisto
ści p. Komorowski przedstawia sfałszo
waną historią „Gryfa” na użytek i zamó
wienie sowieckiego okupanta, że niejaki 
Aleksander Arendt był w „Gryfie Pomor
skim”, i to komendantem naczelnym 
(pionu wojskowego) naszej konspiracyj
nej organizacji, a nie mój mąż por. inż. 
Grzegorz Wojewski.

Stwierdzam jeszcze raz i zdecydowa
nie oświadczam jako naoczny świadek i 
uczestnik tamtych wydarzeń, że jest to 
nieprawda - jes t to kłamstwo: takie 
oświadczenie złożyłam przed polskim 
prokuratorem. Takie samo oświadczenie 
i relację złożyłam przed Zespołem ds. 
Upamiętniania Etosu TOW „Gryf Po
morski” , który prowadzi rzetelne bada
nia naukowe. Moje oświadczenia, że 
Aleksander Arendt nie był w Gryfie ko- 

• mendantem naczelnym, wielokrotnie 
drukowano w prasie.

Gertruda Medyńska Wojewska, 
szef Sztabu Komendanta Naczelne

go por. Grzegorza Wojewskiego 
w latach 1943 - 1945

S trom ski-  w  : -t; ZT- V

c sowiecka w Sowietach
eicka rozpoczęła nagon- 

5®ńanfflmu komuniście poł-
___JSSB ^ionow i' Jasielskiemu, au- *
torówi|utworów „Palę Paryż” i „Sło- ‘MM 
w a JakubaSzeli”. Jasielski zajmuje w 
I^osS^cstónow isko kierownika sek- 
cjiMlinirSnej dla mniejszości polskiej 
wrŚBwieSicłi.
#JasielsK‘zamieścił w dziennikach 

artykułów którym oświadczył, że rwo- 
izeńie polskiej kultury proletariackiej 
jesfjnożliwejedynie na podstawach wiel- 
kiej"kultury stworzonej przez polskie kla- 
sy-posiadające. Proletariat polski nie 
móżąlWyrzęc się spuścizny kulturalnej, 
ld:órą"pozostawiła polska szlachta i bur- 
żuazja-JDIatego też praca kulturalna 
wsrod.mni'ejszości polskiej w Sowietach

Kaszubskie Forum Ekologiczne 
Zarząd-Oddziału Wejherowo

Wejherowo, 28 lipca2003 r.

Sz. Pan - 
Tadeusz Glajnert
wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Gdańsku

Przez przypadek trafiła do mnie Gazeta Kaszubska Nowa z  19-31. 03. 03, w  
której znajduje się artykuł „Są pytania, nie ma odpowiedzi”.

Otóż zbulwersowała mnie Pańska wypowiedź: „Rewelacje przedstawione przez 
zespoły skupione wokół pana Romana Dambka to piramidalne bzdury. Co wię
cej - nieodpowiedzialne działania obu tych grup przyczyniły się do przedwcze
snej śmierci ostatniego komendanta „Gryfa” Aleksandra A.”

Uważam, że nie można wyciągać tak dalece idącego wniosku, skoro sam Pan 
stwierdził: „Wciąż trwają badania nad dziejami tej organizacji..”. Pan zaprzecza 
swojemu wcześniejszemu oświadczeniu.

Należy zgodzić się z  opinią że polityka ma „szpony”. A  wszystko w imię 
jednego: zniszczyć i opluć przeciwnika, gdy myśli inaczej niż osoba mająca pa
tent na nieomylność. To już nie mieści się w kategoriach ani zaangażowania 
politycznego, ani etyki chrześcijańskiej.

Zastosował Pan ten sam język, co np. skarbnik ZK-P, oddział w  Wejherowie, 
p. L. Wesserling, nazywając odsłonięcie tablicy pamiątkowej por. inż. Wojew
skiego hecą.

Chodzi chyba o niedopuszczeniu do trzęsienia ziemi w ZK-P...
Proponuję pewną powściągliwość co do „Gryfa Pomorskiego”, a czas pokaże, 

kto ma rację. Zastanawiającą jest postawa samego prezesa ZK-P p. prof. B. Sy- 
naka, od którego oczekuje się wyważonego stanowiska.

Tyle już krytycznych uwag wyrażono w sprawie „Gryfa”, że dalej milczeć nie 
można. * ........ . _ '

Z poważaniem 
przewodniczący Edmund Pionk

i
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owojenne dramaty członków „Gryfa Pomorskiego”
- f>i ■ ~r,y I , ..

Konrad Ciechanowski

Pomorza Gdoń*lc!* d rug la j połowy 1944 i<dty s ław oło  *1* lapleczem  
niemieckiego frontu wsch©dni®g«t, M ia ło  to  sgrom jiy wpływ  m i poiski 
ruch oporu ws tyra i«r#ni«, Wsmogło slłj dąi©r*l« po lic ji n iem ieckiej do 
pacyfikacji tego ruchu, « iw łaszcia  dzia łań partyzanckich. W  tym celu 
dz ia łan ia  policyjne ssstały wsparte siłami wojskowymi w form ie  specja l
nych oddzia łów  występujących pod nazwą Jagdkcmm ando.

O ddzia ły takie zostały rozlokowana prawi® w© wszystkich większych 
wsiach na całym Pomorzu Gdańskim. Przeprowadzano przeczesywanie la 

sów, dążąc do likw idacji oddzia łów partyzanckich. W obec ludności pols
kiej podejrzanej o udzielanie pomocy partyzantom lub okazywanie im sym 

patii zastosowano okrutny terror.

Tymczasem stawało sie coraz bardziej oczywiste, że Pomorze G dańs

kie zostanie w najbliższym czasie wyzwolone spod okupacji n iemieckiej 
przez Arm ią Radziecką. Oznaczało to jednocześnie ustanow ienie władzy 

Polskiego Komiltetu Wyzwolenia Narodowego. Powstał w iec problem p o li
tycznego ustosunkowania się konspiracyjnych organ izacji Pomorza G dań

skiego do sytuacji politycznej, którą co prawda przewidywano, a le  nie mia 
no wypracowanej na taka ewentualność koncepcji politycznej.

W

szczególni# tru
dnej sytuacji 
znalazło  się  kie
rownictwo IO W  
„Gryf Pomor
ski” . Po śmierci 

m arca 1944 r. głównego 
tożyciela i faktycznego kia 
wnika TOW „Gryf Pomor- 
i" —  Józefa Dom bka, na 
ele  tej organizacji stanął 
igustyn W estphai, od wio- 
y 1943 roku w iceprezes 
idy N aczelnej TOW „Gryf 
j.norski” . W kwietniu S mc- 

1944 roku g es tap o  zdoła- 
aresztow ać wielu innych 

ołowych działaczy „Gryfa 
jm orskiego”, w tym kiere- 
nlka oddziału  adm inistracji 
imorządowej mgr. . Jana 
a łego , utrzym ującego z ra- 
ienia kierownictwa organi- 
icji kontakty z Okręgową 
e leg atu rą  Rządu, p e łn iacs- 
3 obowiązki kom endanta 
aczelnego A leksandra Aren- 
ia , który przed aresztow a- 
em sfinalizował , akces 

3ryfa Pom orskiego” do AK, 
sona Kleinschm idia -  kie- 
>wnika kontrwywiadu TOW 
Gryf Pomorski” oraz wieiu 
inych terenowych a k ty n 
ów  tej organizacji.

Augustyn W estphai usiłuj# 
odbudow ać organ izację, 
szczególnie naw iązać kon
takty z terenowymi ogniw a
mi „Gryfa", zwłaszcza z o d 
działam i partyzanckimi. Za
równo on, jak  I reszta o r
ganizacji w dalszym ciqgu 
uznajq legalność em igracyj
nego rządu polskiego w 
Londynie. 2  d ru g e j je d 
nak strony oceniia re a l
nie wytworzona sytuację 
! wynikłe z niej kon
sekwencje polityczne. Czu
jąc  się odpowiedzialnym  za 
członków organizacji, w yda
je  11 stycznia 1945 roku 
wszystkim kom endantom  te 
renowym i dowódcom o d 
działów partyzanckich TOW 
„Gryf Pomorski” rozkaz, w 
którym poleca  zwiększyć wy
siłek w w alce z okupantem .

A takow ać drobne oddziały 
W ehrm achtu, niszczyć tory ko

lejowe, u trudniając  w ten 
sposób  przerzuty oddziałów  
niem ieckich, zrywać linie t e 
lefoniczne, nie dopuszczać 
do wywożenia przez okupan
ta  m ajątku polskiego.

Po wkroczeniu Armii R a
dzieckiej rozkaz nakazywał 
współpracę z oddziałami ra 
dzieckimi w w alce „z b a n d ą  
hitlerowska oż do ostateczne 
go zwycięstwa”. Po zakończę 
niu dzia łań  w danym regio
nie rozkaz p o lecał gryf ow
com organ izow ać oddziały 
milicji, by och ran iać  obiekty 
i m ają tek  państwowy oraz za 
pew nić po rządek  I bezp ie
czeństwo, a  także w łączać się 
do odbudow y polskiej ad m i
nistracji. W zakończeniu roz 
kaz podkreśla, że wszystka 
broń p o siad an a  przez gryfów 
ców należy zd ać  władzom 
polskim,

Gr/fowcy w pełni podpo
rządkowali się tem u rozka
zowi. O ddziały partyzanckie 
w  możliwym zakresie w zm a
gały  aktywność bojową. Z d a
rzały się przypadki, że w ał
czyli dosłownie do  ostatniej 
kropli krwi. Tuż przed wyzwo 
leniem, g ru p a  partyzantów  
„G ryfa" zaa tak o w an a  została 
6 m arca  1945 r. w rejonie 
Sulicic (gm. Krokowa) przez 
żan d arm erię  ? Jagdkom m ando. 
Stawiła zdeterm inow any o- 
pór. Polegli u progu w olno
ści wszyscy, razem  ze swym

dow ódcą bosm atem  Alfon
sem Jeką, z a d a ją c  straty 
Niemcom.

Po wycofaniu się oddzia
łów niem ieckich i wkrocze
niu Armii Radzieckiej gry- 
fawcy żywiołowo przystępo
wali do odbudow yw ania pol
skiej adm inistracji I służb 
publicznych. Przybywające 
za frontem  grupy operacy j
ne MO i adm inistracji sp o 
tykały w poszczególnych miej 
scowościach w wielu przy
padkach  już zorganizow ane 
i d z ia ła jące  przy akcep tacji 
radzieckich władz wojsko
wych posterunki milicji, u- 
rzędujących wójtów, sołty
sów itp.

SYTUACJA jed n ak  n ie
kiedy już po kilku 
dn iach  radykalnie 

zm ieniała s ę .  Z nane  sq 
przypadki, i *  kiedy gryf owcy 
ujawnili swq przynależność 
de konspiracyjnej organiza
cji, nawet przy pierwszych 
kontaktach zostali interno
wani. Następnie wywiezieni 
do obozów pracy w Związku 
Radzieckim, Trudno dziś bez 
szczegółowych b a d a ń  ustalić 
liczbę zatrzym anych, a  n a 
stępn ie  wywiezionych dc o- 
bozów w ZSRR członków- 
TOW „Gryf Pomorski” .

Piszący dziś n a  ten  tem at 
stw ierdzają, że  aresztow ano 
przede w szystkim -,  Polaków 
y/pisanych n a  niem iecką li
stę  narodow ościow ą. Rzeczy
wiście, wśród aresztow anych 
przsw cżaii ci o sta tn i. Wyni
kało to  jed n ak  zd a je  się z 
faktu, że większość ludności 
polskiej n a  Pomorzu była 
w pisana na tę  listę.

Nie w d a jąc  się w rozwa
żania rsa tem a t rozmiarów 
i przyczyn ogólnych a resz to 
w ań, które stanow ią oddziel
ny tem at, przedstaw ię trzy 
przykłady zatrzym ania przez 
NKWD członków TOW „Gryf 
Pomorski’’ I zesłan ia  ich do 
obozów w ZSRR.

W  osta tn ich  dn iach  przed 
w yparciem  przez oddziały r a 
dzieckie wojsk niemieckich z 
rejonu ów czesnego powiatu 
kośclersfciege i pow iatu choj
nickiego, w oddzia le  party
zanckim TOW „Gryf Po
morski” pod  dowództwem 
Leona Kulasa, schronił się 
archiw ista władz naczelnych 
„Gryfa" (był on również 
członkiem sądu organizacji) 
Jan Gończ. Do wojny był se 
kretarzem  Z arządu Powiato
wego Związku Powstańców 1 
W ojaków w Kościerzynie. 
Zawodowo pracow ał jako 
a je n t procesowy. Do oddzia
łu przybył wraz z prow adzo
nym przez sieb ie  archiwum 
„G ryfa”, w tym szczegółowa 
kroniką działalności o rg an i
zacji. W działalności kon
spiracyjnej uczestniczył od 

'pierw szych dni okupacji hi
tlerowskiej. Początkowo w 
nie usta lonej organizacji, 
praw dopodobni*  w utworzo
nych przed w ojna g ru 
pach  aywersyjno-zwiadow- 
czych „G runw ald”. N astęp-

13



lie  od połowy 1941 roku 
vłqczył się do  TOW „Gryf 
somofski” , przejm ując funk- 
:je archiw isty i kronikarza 
jrganizacji. W  końcu 1942 
oku występował tak ie  w 
.kładzie sad u  przy Radzie 
Naczelnej „Gryfa Pomorskie
go”. W  oddzia le  partyzanc- 
:im schronił się wraz z ca-* 
ym archiwum, które jednak 
» związku z trudnością  prze- 
ioszenia zakopał w rejonie 
jo stom ka.

D zień . przed  wkroczeniem 
\rmii Radzieckiej odłączył
ię od  ad az ia łu  Leona Ku- 
asa. Dalsze jeg o  iosy nie 
ą  znane. W idziano go  tylko 
ilka dni później wśród are- 
ztowanych p rzez ' NKWD, 
i/iadomo także, że został 
/■/wieziony d o  G rudziądza, a 
a stęp n ie  do ZSRR, skąd 
igdy już nie wrócił. Nie 
/iadcm o natom iast, czy zo- 
tał aresztow any przypadko- 
ig, czy też może ujaw nii 
ię. Nigdy też nie zostało 
dkryte ' p row adzona przez 
iego archiwum.
P o d o b n y  !os spotkał por. 

»z. inż. G rzegorza W ojew- 
kiego. D ziałalność konspira- 
yjną po d ją ł już w końcu 
939 roku. Pełnił funkcję ke- 
len d an ta  wojskowego dzia- 
jją ce j w W ejherow ie o rga- 
izaoji konspiracyjnej „Polska 
yje". W lipcu 1942 roku 
'raz i  kierownikiem pionu 
ywilnego tej o rgan izacji — 
s. Józefem Sartiem  zgłasza- 
i  akces „Polska Żyje" do 
OW  „Gryf Pomorski” . Po 
dw cłan iu  w lutym 1943 ro- 
u por. tez. Józefa Gierszew- 
kiego t funkcji kcm endan- 
3 naczelnego  TOW „Gryf 
omorski” , został przez Ra- 
9 N aczelną „Gryfa” mia- 
owcny na to  stanowisko. W

icju 1943 roku zd“ konsplM~
any ukrywa się w różnych 
(jonach Pomorza. Nojczę- 
:iej w Chełmży ! w Mnisz- 
i  k. G rudziądza. W  końcu 
?43 roku przekazał swe o- 
owiazki por. Aleksandrowi 
rendiowi.

O dnośnie jeg o  losów po 
skończeniu okupacji hitl-e- 
>wskiej; istnieją  dwie wer- 
ie. W edług jednej został a- 
isztowany w lutym 1945 ro- 
u w Mniszku przez NKWD. 
1iał tam  swą osta tn ią  kon- 
oirącyjną melinę w czasie 
kupacji niemieckiej. Na- 
iępnie prowadzony w ko- 
jrrinie aresztow anych Poiek 

Polaków do obozu w Cie- 
hanowie, zachorow ał na 
rwawą biegunkę. Jego  ro- 
zina otrzym ała wkrótce po 
<ojnie list od nieznanej o- 
oby z inform acją, że zmarł 
oło C iechanow a 28 lutego 
945 roku.

D ruga w ersja nie przeczy 
kolicznościom  jego  śmierci, 
ile podw aża jej termin. Tę 
wersję p o d a ie  jeden z człon
ów  „Gryfa Pomorskiego", 
niesśkający do wojny i w 
:zasie wojny w Luzinie. Au- 
or te j  wersji został areszto- 
vany w połowią m arca 1945 
oku i uwięziony w ad  boc 
organizowanym  areszcie w 
jiw nicach jed n eg o  z  zabudo- 
vań gospodarstw a, Areszto

wało g o 'N K W D  w Robako- 
wie (ówczesny pow iat W ej
herowo;. W śród przebyw ają
cych tam  aresztow anych Po
laków przebywa? także inż. 
Grzegorz Wojewski. Znali 
się już przed w ojną. Pozna
li się i wymienili kilka zdaw 
kowych informacji. N astęp 
nego d n ia  inż. Grzegorz W o
jewski wraz z kilkoma inny- 

' mi Polakami został zabrany. 
Jak / s ię  później dow iedział 
au tor tej wersji, g ru p a  ta  zo
sta ła  pcaw dopodcbnie skie
row ana do w ięzienia w 
W ejherowie. Jednak  dalszych 
losów inż. G rzegorza W oje- 
wskiego nie zna, poza tym, 
że nigdy nie Wrócił do d o 
mu. Możliwe, że por. rez. 
inż, Grzegorz Wojewski o- 
puścił Mniszek jeszcze przed 
wkroczeniem na tam ten  te 
ren Armii Radzieckiej 1 przy 
był w rejon W ejherow a, fu  
natom iast został aresztow any 
przez NKWD przed skontak
towaniem się z rodziną. N a 
stępnie transportow any przez 
więzienie w W ejherow ie do 
obozu w . C iechanow ie — 
zmarł w drodze. W  tym 
przypadku jednak  d a ta  jego  
śmierci 28 lutego 1945 roku 
jest nieścisła.

Ł OS Emile Cyjewskiege
z Czarniża, ówczesny 
pow iat Chojnice, d o 

wódcy jed n eg o  z oddziałów  
partyzanckich „Gryfa Pomor
skiego" by? podobny, tylko 
bez trag icznego  zakończe
nia. Aresztowany w sierpniu 
1942 roku z a  odm owę złoże
nia wniosku o wpis na  n ie
miecką listę narodow ościow ą 
: nam aw ian ie  innych do od
mowy, został uwięziony w 
G dańsku. W czasie pracy 
przy budow ie willi jed n eg o  
z gestapow ców , zdołał zbiec. 
W raca w rodzinne ?trony ! 
ukrywa się w lesie. N astęp 
nie tworzy z podobnie  do 
niego ściganych przez Niem
ców osób oddział partyzanc
ki. W końcu stycrńia 1943 
roku, kiedy lasy chojnickie w 
związku za  zbliżającym  się 
w ten  rejon frontem  z ap e ł
niły się wojskiem niem iec
kim, Cysewski zdecydował 
się rozczłonkować oddział 
na m niejsze g-rupy. ^ .C zęści 
partyzantom  polecił zam eli
nować się u zaufanych Po
laków. N atom iast sam  wraz 
- dwom a partyzantam i -  
S tanisław em  Kozą i Alfon
sem Hcipką pozostał w iesie 
w bunkrze. O puszczając  go 
rzadko d la  zdobycia żywno
ść? i wody, przy „okazji"’ 
o rcecinano napofkone poło
wę linie telefoniczne,

Z każdym dniem  słychać 
było donośniej kan o n ad ę  a r 
tyleryjską. 3 m arca słyszefi 
już nie tylko kan o n ad ę  a r 
tyleryjską, a le  takż© strzela
ninę z broni ręcznej. N a 
stęp n eg o  d n ia  walki toczyły 
się już w rejon ie  Ich bunkra. 
O d północy n astąp iła  cisza.
!!> m arca Cysewski, z ab ie ra jąc  
■® so b ą  partyzan ta  Alfonsa 
■łapkę, wyszedł I  bunkra 

s.prawdzić co ta  cisza ozna- 
eza. Uszli niecały kilometr w 
stronę m iejscowości Chłopy, 
gdy zza krzaków p a d ł okrzyk: 
„Stoj! Kto idio t?” . O d p o 
wiedzieli, że polscy party
zanci. Był to kilkuosobowy 
radziecki patro l zwiadowczy. 
Kazano partyzantom  o ddać  
broń I następ n ie  zap row a
dzono ich d o  sz tabu  jakiejś 
jednostki wojskowej, gdzie 
".ostali nakarm ieni i otrzym a
li tytoń. Po pewnym czasie 
oficer . w stopniu m ajora 
przeprowadził z każdym o d 
dzielnie rozmowę. Pytał do 
akiej o rgan izacji należeli, 

!aki był jej stosunek do 
Związku R adzieckiego oraz 
żąd a ł aby przekazali mu d o 
kumenty. Cysewski wyjaśnił, 
za dokum enty które p o siad a  
oozostały w bunkrze. Pozo
stał tam  również jeszcze je 
den partyzant. Po przepro
w adzonej rozmowie m ajor k a 
zał im odpocząć, a potem  
razem z żołnierzami pó jdą  
po sw ego kolegę.

Po pewnym czasie podszedł 
!o rtich sie rżan t z kilkoma

szeregowcam i i polecił Cy- 
sswskiemu pójść z nimi do 
bunkra po partyzan ta  S tan i
sława Kozę. Alfons H apka 
chciał im towarzyszyć, je d 
nak sierżant n ie pozwolił. 
Kiedy podeszli do  bunkra, 
polecono Cysewfkiemu wy
wołać przebyw ającego tam 
partyzanta i wynieść wszyst
ko co było w bunkrze. N a
stępnie wrócili do  jed n o s t
ki, gdzie dołączono do nich 
Alfonsa H apkę oraz kilku 
kolejarzy I zaprow adzono do 
miejscowości Szlachta. S tąd  
w dużej kolumnie sk ła d a ją 
cej się z Polaków i Niemców, 
pod silnym konwojem p o 
prowadzono przez Grudziądz 
do  Iławy. Tam załadow ano 
na transport kolejowy I prze
wieziono do obozu w ZSRR 
za Ural, gdzie pracow ali 
przy wyrębie lasu. Po roku, 
Emil Cysewski, który znał ję 
zyk niemiecki 1 trochę rosyj
ski, został tłum aczem . We 
wrześniu 1947 roku z ap ro p o 
nowano mu skierowanie 
na „szkołę antyfaszystow 
ską”, zapew niając, że po jej 
ukończeniu wróci do  Polski.

Rzeczywiście, w grudniu
1947 roku wrócił do dom u, 
do Czarniża. W styczniu
1948 roku w stąpił do  PPR l 
został sekretarzem  rolnym w 
Komitecie Powiatowym w 
Człuchowie. Nie odpow iadał 
mu jed n ak  ten  rodzaj pracy. 
Po niedługim  czasie zwolnił 
się i rozpoczął p rocę  w 
swoim zawodzie — jako  eie-
4( 0 .

W e w spom nieniach raadko 
w racał do  tam tych czasów, 
Kiedy w 1966 roku „odkry
łem ” go I zwróciłem się do  
niego z  prośbą o re lację  z 
działalności w TOW „Gryf 
Pomorski”, p rzekazał mi 42- 
stronicow ą relację. Nie w spo
m inał ni« a uwięzieniu w ra
dzieckim ©bozie. D opiero 
kiedy w 1972 roku zap ro p o 
nowałem opublikow ania re la 
cji w formie wspom nień, o- 
powiedział ml o swoich lo 
sach. Nie chciał się jed n ak  
zgodzić na  opublikow ania 
swych przeżyć w obozach  
radzieckich. Dziś już nie 
żyje.

P RZEDSTAWIŁEM trzy 
przykłady powojennych 
losów niektórych człon

ków „Gryfa Pom orskiego” . 
Są typowe dla wielu człon
ków tej organizacji. Trudno 
jednak  ustalić bez p rzepro
wadzonych b a d ań  liczbę 
gryfowców, którzy za swoją 
patriotyczną postaw ę zn a le 
źli się w radzieckich o b o 
zach, skąd niektórzy już nie 
wrócili. Szczegółowych b a 
dań w ym agają także losy 
pow ojenne gryfowców, rep re 
sjonowanych co najm niej w 
takim samym stopniu jak  
członkowie Armii Krajowej 
przez ówczesny a p a ra t  bez
pieczeństwa.
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Historia i skutki

„Gryfowcy" uczczeni na Placu Wejhera. Jan Gończ z 
Kościerzyny wezwany do apelu. •

Wejherowo dumne z 
porucznika Wojewskiego

B lisk o  tysiąc osób oddało hołd 
os tatn ie m u  K o m e n d a n to w i N a c z e l
ne m u p lon u w o ls ko w e g o  Talnel Or
g a n iza c ji W o is k o w o l „G ry f Po m o r
s k i" .
tzy wzruszenia można było do

strzec na twarzach wielu star
szych osób, które pamiętały 
mroczne lata okupacji na Pomo
rzu. Dla nich uczczenie por. Grze
gorza Wojewskiego było 'wyja
wieniem prawdy o „Gryfie" fał
szowanej od kilku dziesięcioleci. 
Jednak ich zdumienie wywołał 
fakt przedstawienia życiorysu, 
w którym pracownik Starostwa 
Powiatowego przytoczył lako
nicznie fakt: zginął w 1945 roku. - 
Ale jak zginął, kto go zabił? - py

tali z tłumu zdziwieni kombatanci. 
Poseł Kazimierz Janiak odwoły
wał się do martyrologii kaszub
skiej społeczności,- zaś poseł 
Budnik dziękował za starania 
wielu osób w odfalszowaniu hi
storii tej największej pomorskiej 
organizacji konspiracyjnej.
W apelu poległych „Gryfowców" 

wymieniono wiele nazwisk szcze
gólnie zasłużonych partyzantów. 
W czołówce obok dowódców i 
komendantów padło nazwisko 
archiwisty Jana Gończa z Koście
rzyny. Apel poległych zakończyły 
salwy honorowe w wykonaniu 
kompanii reprezentacyjnej Mary
narki Wojennej.

(ak)

Gertruda Wojewska ■ żona ostat
niego komendanta n acze ln ego  
i łączniczka sztabowa potwierdza 
w strząsającą prawdę: nigdy nie 
było wśród nas A leksandra Arend
ta. Nikt nie znał takiego człow ieka.

Prawda
zwycięża

Pod tablicą warty honorowe pełniła 
Marynarka Wojenna.

Dawne siły usuwają 
niewygodny napis z 
pam iątkowe] tablicy
Brzm i to nieprawdopodobnie, ale (ak

ty tylko potwierdzała !e Inform acje. 
Traić tablicy ku czci por. Grzegorza 
W ołow skiego uzgodniona wcześniej 
z  org anizato ram i o ra z Gertruda 
W alew ska stała :le  sola W oku dla -  
nalprawdopodabnleł • sil zw iązanych 
z  lałszow anlem  historii „G nrta", 
Tablica została wykonana na za

mówienie Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie przez Jerzego Czer
wińskiego zamieszkałego w Koso
wie, niedaleko Przodkowa. Tekst 
został uzgodniony wcześniej I za
aprobowany przez wszystkie zain
teresowane strony, co zostało zapi
sane protokołem.
Mistrz Kamieniarski wyrył więc 
uzgodniony wcześnie) tekst o na
stępującej treści: Por. Inż. Grzegorz 
Wojewski (1901-1945), Komendant 
Naczelny Tajnej Organizacji Woj- 

. skowej .G ryf Pomorski" w latach 
1943-1945, pomorski patriota, io i- 
Starosta Grzegorz Szalewski na migi 
poleca wyłączyć mikrofon

nierz września 1939r., współorgani
zator .Polska Żyje‘  w Wejherowie, 
zamordowany skrytobójcza przez 
NKWD I UB w czasie zajmowania 
Pomorza przez Armię Czerwoną 
w 1945 r. Społeczeństwo Ziemi 
Wejherowsktej.
Pod warunkiem umieszczenia taj 
treści żona ostatniego komendanta 
pionu woskowego Gertruda Wojew
ska przyjechała do Polski z Nowego 
Jorku.
W przeddzień uroczystości tablica 
była gotowa do powieszenia na bu
dynku, w którym mleszkał^rzegorz 
Wojewski. Jednak coś ciągle opóź
niało moment jej przywiezienia na 
plac Wejhera. Okazało się, że nagłe 
kamieniarzowi wydano nowe dys
pozycje. Polecono mu usunąć nie
które zdania. Miały zniknąć lata, 
w których Wojewski dowodził pio
nem wojskowym, t|. 1943-1945oraz 
to, że został zamordowany przez 
NKWO i UB w czasie zajmowania 
Pomorza przez Armię Czerwoną 
w 1945 r. Zaskoczony wykonawca 
tablicy zadał wówczas pytanie: czy 
ta treść.to nieprawda, kto wymyślił 
zmianę? W odpowiedzi usłyszał: 
góra.
By zmienić traść, płyta została po
cięta na trzy części. Niewygodne 
zdania usunięto.
Zaskoczona naglą zmianą Gertruda 
Wojewska dala temu wyraz w swo
im wystąpieniu na placu Wejhera: 
dzień dzisle|szy jest dla mnie dniem 
wielkich wzruszeń pomimo okolicz
ności związanych ze zmianą treści 
tablicy.
Roman Dambek, sekretarz Zespo

łu ds. Upamiętniania Etosu T.O.W. 
.Gryf Pomorski" przebił się do mi
krofonu l powiedział: w nocy bez 
uzgodnienia ze współorganizatora

mi została zniszczona tablica z tre
ścią uzgodnioną przez historyków 
I łączniczką Komendy Głównej 
.Gryfa" Gertrudą Wojewską (...) Wi
dać, ża w Wejherowie - mieście bo
haterów .Gryfa" znaleźli się obroń
cy zbrodniarzy z NKWD I UB, który
mi kieruje dyrektor wydziału obywa
telskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku Jerzy Kiedrowski. (...) 
Mam nadzieję, że ta sytuac|a, która 
tu zaistniała dotrze do opinii pu
blicznej i przyczyni się do ostatecz
nego zwycięstwa i ujawnienia cale) 
prawdy o prześladowaniach ka
szubskich bohaterów.
W czasie wystąpienia Romana 
Dambka starosta we|herowskl 
Grzegorz Szalewski próbował swo
im podwładnym wydać polecenie 
wyłączenia mikrofonu. Polecenie 
nie zostało wykonana, choć staro
sta na migi pokazywał, żeby to zro
bić.
- Taka treść napisu została uzgod
niona z Urzędem Wo|ewódzklm - 
mówił rzecznik starostwa.
Tylko po co starostwo, czyli admini
stracja samorządowa konsultuje ta
kie sprawy z admlnistrac|ą rządo
wą, czyli Pomorskim U.W.7 Jerzy 
KSedrewołd na lamach „Głosu Wy
brzeża" przyznał, że przekazał swo
je uwagi do treści napisu starostwu 
i pominął „papierkową robotę" (czy
li urzędową korespondencję).

Dlaczego więc Jerzy Kiedrowski 
daje telefoniczne rady urzędnikom 
samorządowym? Roman Dambek 
twierdzi, że Jerzy Kiedrowski jest 
zażartym obrońcą Aleksandra 
Arendta. A ten twierdzi, żb był ko
mendantem naczelnym w latach 
1943-1945. Stąd usunięto niewy
godne zdania z pamiątkowe! tabłł- 

. cy. (ak)

Gertruda Medyńska, żona porucznika Wojewskiego składa oświadczenie 
dotyczące przeszłości.Gryfa Pomorskiego’  Fot. Adam Kiedrowski

P o d c z a s  u ro c zy s te g o  o d s ło n ię cia  
ta b licy  k u  c z c ł za m o rd o w a n e g o  po
ru c zn ik a  S rza g o rza  W o ło w s k ie g o  -  
o statnie g o  k o m e nd a nta n a c ze ln e g o  
p lo n u  w o ls ko  w e  go T . 0 . W . „S r y t 
P o m o rs k i" -  padły s ak ram o n ta n o  
s ło w a : ia d n o g o  A re n d ta  w ir O d  nas 
n lg tfr n ła  b yło .
Młodzież szkolna, kombatanci, 
posłowie, samorządowcy, żołnie
rze Marynarki Wojennej, miesz
kańcy Wejherowa, Kościerzyny 
I wielu zakątków ziemi kaszub
skiej - było świadkami oświad
czenia złożonego przez Gertrudę 
Medyńską, żonę por. Grzegorza 
Wojewskiego, która na uroczy
stość przyjechała z Nowego Jar
ku. - Mój mąż był Komendantem 
Naczelnym pionu wojskowego 
nieprzerwanie od 1943 do końca 
wojny. Został skrytobójczo za
mordowany przez NKWD i UB 
w czasie zajmowania Pomorza 
przez Armię Czerwoną w 1945. 
Ubolewam nad tym, że w okresie 
stalinowskim, w czasie terroru 
komunistycznego pojawiły się 
publikacje powtarzane również 
później, że niejaki Aleksander 
Arendt był w „Giyfie Pomorskim" 
i to komendantem naczelnym 
pionu wojskowego. Zdecydowa
nie oświadczam, jako naoczny 
świadek I uczestnik tamtych wy
darzeń, że jest to nieprawda - 
jest to kłamstwo.
Oświadczenie Gertrudy Medyń
skie! (primo voto Wojewskiej) 
podczas uroczystości na placu

Wejhera to kamień milowy w do
chodzeniu prawdy o przeszłości 
„Gryfa". Jej zeznania złożone 
przed prokuratorem gdańskiej 
delegatury Instytutu Pamięci Na
rodowej prowadzącym śledztwo 
w sprawie likwidacji T. O. W. mo
gą okazać się przełomowe. Żona 
Komendanta Naczelnego pionu 
wojskowego była łączniczką 
sztabu i na co dzień uczestniczy
ła w jego pracach. Znała człon
ków Rady Naczelnej, znała por. 
Józefa Dambka i jego następcę 
Augustyna Westphala. Zdecydo
wanie zaprzeczyła stalinowskim 
opracowaniom, które donosiły, 
że por. Grzegorz Wojewski zrzekł 
się swojego stanowiska, że był 
człowiekiem słabego zdrowia i 
dlatego zastąpił go ktoś inny. 
„Mój mąż cieszył się cały czas 
doskonałym zdrowiem, nigdy nie 
chorował, był mobilnym, czter
dziestoletnim mężczyzną. Sta
nowczo zaprzeczam temu, że 
niejaki Aleksander Arendt byi 
w „Gryfie Pomorskim” I to ko
mendantem Naczelnym pionu 
wojskowego, gdyż byi nim mój 
mąż Grzegorz Wojewski" - napi
sała Gertruda Medyńska 
w oświadczeniu potwierdzonym 
przez Arthura Brechera, notariu
sza w stanie Nowy Jork.

(ak)
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TOW
"Gryf Pomorski"

Mat

Wojewski Grzegorz

- komendant naczelny TOW "Gryf Pomorski"
Aresztowany przez i\KWD, wywieziny w głąb z,SRR* 
Zaginął.

• z Konfer*, /^Armia Krajowa na Pomorzu",
str. ...................

K.Wojt./ 94r.
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Gi-zegorz Wojewski, ur. 13. 9. 1901 w Gościcinie. W 1928 r. 
kończy Politechniką Gdańską. W okresie międzywojennym 
pracował jako kierownik cegielni w Wejherowie. We wrześ
niu 1939 r. bierze udział w obronie Wybrzeża jako dowódca 
plutonu w 2 pułku strzelców morskich. Unika niewoli 1 włą
cza się do działalności konspiracyjnej w organizacji „Polska 
Żyje” , współpracując blisko z ks. Józefem Bartlem. W po
łowie 1942 r. wraz z całą organizacją zgłasza akces do TOW 
„Gryf Pomorski” . Zostaje komendantem okręgu TOW „GP", 
a następnie komendantem naczelnym. Zdekonspirowany w 
kwietniu 1943 r. przenosi się do Grudziądza, gdzie przebywa 
nielegalnie do grudnia, kierując organizacją. W grudniu 1943 r. 
gestapo wpada na jego trop, udaje mu się zbiec przed 
aresztowaniem. Uznał jednak siebie za zdekonspdro- 
wanego i zrzekł się funkcji. Ukrywa się w Chełmży. W sty
czniu 1945 r. wraca do Grudziądza. Umiera 28 lutego 1945 ro
ku w Ciechanowie.
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“ĴJAnC/rikC
por. rez. inż. WOJEWSKI GRZEGORZ Gdynia

Dokooptowany do Kierownictwa organizacji "Polska 
Żyje" Wojewski, przejął działalność wojskową, 
rozszerzył zasięg działania organizacji obejmując 
m.in. Gdynię, Gdańsk, a dzięki osobistym 
powiązaniom dotarł aż do Cłiełrnna. W połowie i9 4Hr. 
"Polska Żyje" zgłosiła akces do TOW "Gryf 
Pomorski".

K.Ciechanowski, Regionalne, [w:] Walka podziemna., 
s . Ei 1 .

M G r ' 9 4
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WOJEWSKI GRZEGORZ POLSKA ŻYJE
GDYNIA

J .Potrykus, stały współpracownik Józefa
Olszewskiego/ kmdta Podokr, Morskiego ZWZ-AK, obecny 
był na zebraniu organizacji "Polska Żyje", która 
właśnie zamierzała wejść w skład TOW "GF" , Ha tym 
zebraniu obecni byli m.in. Grzegorz Wojewski, 
stojący na czele "Polska Żyje", oraz nie wymieniony 
z nazwiska przedstawiciel "Gryfa" o pseudonimie "mjr 
Szulz" (ps. Józefa Gierszewskiego),

Zr,: K.Steyer, TOW Gryf Pom,,[w;] Walka podziemna,,, 
s. 337,

1 4

M G r ' 9 5
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Wojewski Grzegorz (1901-1945), ps. „Ferrum”, podporucznik rezerwy, inżynier, 
komendant naczelny TOW „Gryf Pomorski”. AS

Urodzony 13.12.1901 r. w Gościcinie k. Wejherowa, syn obywatela ziemskiego Józefa 
i Marii. Uczęszczał do miejscowej szkoły elementarnej, a następnie do Państwowego Gim
nazjum Klasycznego w Wejherowie. W 1922 r. rozpoczął studia na politechnice gdańskiej, 
które ukończył uzyskując dyplom inżyniera budowy maszyn w 1927 r. W sierpniu 1928 r. 
skierowany do VII baonu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie. W 1934 r. mia
nowany ppor. rez. Zatrudniony następnie na stanowisku kierownika cegielni w Wejherowie. 
W 1939 r. zmobilizowany do II baonu rezerwowego 2. Morskiego Pułku Strzelców dowo
dzonego przez ppłk. Ignacego Szpunara. Brał udział m.in. w obronie rejonu umocnionego 
Gdynia oraz w obronie Oksywia. 19.09.1939 r. po bohaterskiej walce wraz z pododdziałem 
dostał się do niewoli. Zwolniony w połowie października, wrócił do Wejherowa i przystąpił 
do działań konspiracyjnych ks. Edmunda Roszczynialskiego. Po jego aresztowaniu i śmierci 
w październiku 1939 r. wspólnie z ks. Józefem Bartlem kierował organizacją „Pomoc Pola
kom”. Na przełomie 1939 i 1940 r. zmieniono nazwę grupy konspiracyjnej na „Polska Żyje”. 
Po rozmowach w czerwcu 1942 r. podporządkował się wraz z organizacją „Gryfowi Pomor
skiemu”. Został komendantem okręgu (powiaty: kartuski, morski), a następnie w marcu 
1943 r. komendantem naczelnym „Gryfa”, po usunięciu ze stanowiska Józefa Gierszewskie
go. W związku z zagrożeniem dekonspiracji przeniósł się do Chełmży, a następnie do Mnisz
ka k. Grudziądza. Istnieją różne przekazy na temat jego działalności w tym okresie, przede

K rzysztof Steyer

wszystkim do kiedy pełnił funkcję komendanta naczelnego. Aresztowany nrze7 
w styczniu 1945 r. w Mniszku i osadzony w obozie w Grudziądzu. Zmarł n r a w H I , 0  
28.02.1945 r. w czasie prowadzenia więźniów do obozu etapowego w okolicy Ciechanów"' 6

K. Komorowski, Konspiracja..., s. 178-179; K. Komorowski, Wojewski Grzegorz Pawrł r , ,  
cz. 2, s. 179-181; B. C hrzanow ski, A. Gąsiorowski, K. Steyer, dz. cyt., s. 583. ’ N  SBKP>
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