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Edmund Wyszecki ps. „ Edis”, żołnierz Związku Walki Zbrojnej ( ZWZj-Armii 
Krajowej, był dowódcą plutonu Batalionu Morskiego Szarych Szeregów. Pluton 
wchodził w skład, utworzonej w lipcu i sierpniu 1941, pierwszej kompanii 
dowodzonej przez phm. Zygmunta Narlocha ps."Zygmunt” ( po wojnie zmienił 
nazwisko na Narski). Pluton dowodzony przez E. Wyszeckiego składał się 
głównie z mieszkańców Małego Kacka, Wielkiego Kacka, Redy i Żelistrzewa, a 
należeli do niego wyłącznie żołnierze powyżej dwudziestego roku życia; w tym 
także tacy, którzy służyli w Wojsku Polskim i brali udział w kampanii 
wrześniowej. Wiadomo, że pluton liczył 18 żołnierzy i należeli do niego m.in.: 
Józef Bagiński, Bernard Elward, Bernard Formella, Jan Wyszecki, Franciszek 
Wyszecki, Augustyn Grubba, Bieszke ( imię nieznane ) Wacław Lewandowski, 
Jan Młodziński, Antoni Melcer ( Nelcer ), Wacław Popiołkiewicz, Bronisław 
Szymański, Jan Szymański.

Zadaniem plutonu było m.in. organizowanie wśród mieszkańców Kaszub 
samoobrony , prowadzenie wywiadu i sabotażu. Jedną z kwater konspiracyjnych 
E.Wyszeckiego był lokal w Żelistrzewie, gdzie przebywał w dni wolne od pracy, 
organizując mieszkańców do biernego oporu przeciw Niemcom. Rozprowadzał 
także prasę konspiracyjną, którą, do jesieni 1942 r., dostarczała mu Stefania 
Kowalska ps.” Stena”, łączniczka Józefa Olszewskiego ps. „Andrzej”, 
komendanta Podokręgu Północno-Zachodniego Związku Walki Zbrojnej-Armii 
Krajowej ( jeden z podokręgów, na który został podzielony Okręg Pomorze 
ZWZ-AK). W mieszkaniu rodziców E.Wyszeckiego, odbywały się konspiracyjne 
spotkania kandydatów do walki z okupantem. Siedzibą plutonu był Mały Kack.

E.Wyszecki należał także do kierownictwa lokalnej grupy konspiracyjnej 
przedwojennych harcerzy - junaków, utworzonej w grudniu 1941 r. w Gdyni. 
pod nazwą Związek Junactwa Polskiego. Celem działalności grupy, liczącej 
ponad 20 osób, była samoobrona oraz szkolenie instruktorów harcerskich do 
przyszłej pracy wychowawczej wśród młodzieży. Grapa działała do czasu 
aresztowania jej kierownictwa jesienią 1942 r. W czasie okupacji był zatrudniony 
w stoczni „Deutsche Werke - Kiel „ w Gdym jako elektryk. Tu pod jego 
dowództwem działała grupa sabotażowa. Do najczęstszych sabotaży 
prowadzonych przez pluton należało topienie kabli okrętowych, niszczenie 
urządzeń okrętowych ( np. zaworów wodnych, tablic elektrycznych ), co 
powodowało wydłużanie pobytu łodzi podwodnych w porcie. Uszkadzano także 
akumulatory łodzi podwodnych , wbijając w ich dno goździki od papy, które z 
czasem powodowały wyciek kwasu. Latem 1942 r. E.Wyszecki spowodował 
poważną aw^arię dźwigu na doku pływającym przeznaczonym do remantu łodzi 
podwodnych, co, według relacji, spowodowało dwutygodniowy przestój.

Został aresztowany podczas fali aresztowań na Wybrzeżu 26 XI 1942 r. 
Osadzony w KL Stutthof jako więzień polityczny, działał w grupie organizującej 
samopomoc koleżeńską. W obozie został skierowany do pracy przy naprawie
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broni palnej i rowerów wojskowych, gdzie współdziałał w organizowaniu 
sabotażu.

Brak informacji w Archiwum o późniejszej działalności.

FAPAK, Kartoteka Inspektoratu Gdynia, T. : Gwiazda H. sygn.K:82/82 Pom., 
Narski Zygmunt sygn. M : 144/753 Pom., Pawlaczyk M. sygn. M : 951/1660 
Pom. ; Gąsiorowski A., Szare Szeregi na Pomorzu 1939-1945, Wyd. FAPAK, 
t.XXI, Toruń 1998, s. 71, 114, 141; Komorowski K. Konspiracja pomorska 
1939-1945. Leksykon, Gdańsk 1993, s. 194 ; Narski Z., I z Szarych Szeregów,
„ Pomerania”, nr 1/1978.

sporządziła Elżbieta Skerska
1 , r p 

k.

Do bibliografii na temat działalności Edmunda Wyszeckiego: Szare Szeregi. 
Harcerze 1939-1945, pod red. Jerzego Jabizemskiego. PWN, Warszawa 1998, 
t. I I , s. 156, 158, 192.
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Edmund Wyszecki

81-552 Gdyni a-Orłowo 

członek ZWZ, dow. 2 plutonu 1 kompanii 

batalionu Szarych Szeregów w Gdyni 

więzień Stutthohu

/m/j- 2;
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