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I tylko pamięć została 
Po tej katyńskiej nocy… 
Pamięć nie dała się zgładzić, 
Nie chciała ulec przemocy 

I woła o sprawiedliwość 
I prawdę po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach 
Zgładzonych w katyńskim lesie.

Marian Hemar, Katyń (fragm.)





SPIS TREŚCI

Zamiast wstępu. Historia pewnego kłamstwa     9

Część I. Ustalone nazwiska tczewskich ofiar    19

Obóz w Kozielsku    21
Zamordowani jeńcy obozu w Kozielsku    25
Obóz w Ostaszkowie    33
Zamordowani jeńcy obozu w Ostaszkowie    37
Obóz w Starobielsku    47
Zamordowani jeńcy obozu w Starobielsku    49

Część II. Przed niepamięcią. Domniemane tczewskie ofiary 
zbrodni katyńskiej    53

Losy nieustalone. Zapomniany tczewski policjant    55
Osoby uznawane za jeńców obozu w Kozielsku    59
Osoby uznawane za jeńców obozu w Starobielsku    61

Zamiast zakończenia. Historia pewnej prawdy    63

Bibliografia    69

Aneksy    75





9

ZAMIAST WSTĘPU 

HISTORIA PEWNEGO KŁAMSTWA

Kiedy na początku marca 1945  roku teren powiatu tczewskie-
go został zajęty przez oddziały Armii Czerwonej, bardzo krótki 
okres radości z wyparcia okupanta niemieckiego zastąpił strach 
i nowa trwoga. Nastał czas gehenny, której sprawcami stali się 
niedawni „wyzwoliciele”, jak przez następne kilkadziesiąt lat bez-
krytycznie i bezrefleksyjnie nazywano ich w przestrzeni publicz-
nej, przy okazji różnego rodzaju uroczystości, czy też nawet pu-
blikacji naukowych i popularnonaukowych1. Jeden ze świadków 

1    Operowanie terminami takimi jak „wyzwolenie” lub „zajęcie”, 
w odniesieniu do wydarzenia, z którym związanych było tak wiele tragedii 
ludzkich jak ostatnia wojna światowa, zawsze będzie wiązało się z dużymi 
uproszczeniami i  związanymi z  tym kontrowersjami. W grę zawsze będą 
wchodziły okoliczności dramatu danej społeczności, jak również charakter 
omawianego terenu, co należy także brać pod uwagę. Takich rozważań na 
temat Pomorza Gdańskiego podjął się m.in. Roman Wapiński; por. R. Wa-
piński, Wyzwolenie, zajęcie, czy…?, „Rocznik Sopocki” 1995, t. X, s.  9–13. 
Biorąc pod uwagę ogrom cierpienia sprowadzony na ludność powiatu 
tczewskiego przez wojska sowieckie, jak również przez instalowane przez 
nie niesuwerenne, komunistyczne aparaty władzy politycznej i bezpieczeń-
stwa, nieuzasadnione wydaje się używanie terminu „wyzwolenie”. 
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tamtych wydarzeń, Witold Bielecki, wspomina: „Rozboje, gra-
bieże gwałty, rozpoczęły się po kilku dniach, kiedy wkroczyły 
oddziały zaplecza Armii Czerwonej i NKWD. […] Młode ko-
biety ukrywały się po strychach, w komórkach”2. Tczewskie spo-
łeczeństwo było bezbronne, pozbawione wszelkiej pomocy. Na-
tomiast ci, którzy postanowili się bronić musieli liczyć się z bez-
względnością Sowietów. Latem 1945 roku Starostwo Powiatowe 
w Tczewie informowało: „[Żołnierze Armii Czerwonej – M.K.] 
tam gdzie natrafiają na opór, grożą zastrzeleniem, bądź nawet 
strzelają do ludzi”3. W samym tylko 1945 roku z terenu powiatu 
tczewskiego NKWD deportowało około siedemset osób, z czego 
co najmniej jedenaście przypłaciło to życiem4. Wydarzenia te po-
kazywały, w najokrutniejszy z możliwych sposobów, jak kłamliwe 
były słowa przedstawiciela sowieckich władz wojskowych, który 
podczas swojej przemowy na tczewskim rynku miejskim stwier-
dzał: „Armia sowiecka niesie Polakom tylko wolność. Nie żąda 
w zamian nic. Największą zapłatą za przyjaźń polsko-radziecką, 
przypieczętowaną przecież wspólnie przelaną krwią, będzie dla 
Sowietów wolno i swobodnie rozwijająca się Polska i jej lud. So-
wiety nie chcą Polski dla siebie. Nie pragną wprowadzić komuni-
zmu. Niech o tym decydują sami Polacy, niech sami wprowadzają 
te kierunki, które im odpowiadają”5.

2    Cyt. za: W. Bielecki, Na maszcie flaga, Tczew 2000, s. 10–11 (mps 
w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie).

3    Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespół Ministerstwa Admi-
nistracji Publicznej, 199/153, Sprawozdanie periodyczne Starostwa Powia-
towego w Tczewie za miesiąc sierpień 1945 r., 6 IX 1945, k. 95 (mf).

4    M. Golon, Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomo-
rzu Nadwiślańskim w latach 1945–1947, Toruń 2001, s. 80, 187.

5    Wyjątki z wiecu w Tczewie w dn. 22.III, „Głos Pomorski”, 27 III 1945 r.
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O niesłychanej obłudzie tych słów wielu mieszkańców powia-
tu tczewskiego dowiedziało się już kilka lat wcześniej, 13 kwietnia 
1943 roku, gdy świat za sprawą Niemców poznał prawdę o zbrod-
ni Sowietów na polskich żołnierzach, policjantach, urzędnikach6. 
Zawodowych oficerach, jak i  tych, którzy mundur ubrali, prze-
rywając swoją codzienność, na wezwanie potrzebującej pomocy 
Ojczyzny. „Niemiecka Gazeta Gospodarcza”, wychodząca wów-
czas na Pomorzu informowała: „Już od dawna Polacy są zaniepo-
kojeni losem ich rodaków na ziemi sowieckiej. Tego niepokoju 
nigdy nie ukrywali”7. I choć niemiecka „troska” miała wyłącznie 
charakter propagandowy, oddawała ból rodzin oczekujących na 
synów, ojców, dziadków. Całych lokalnych społeczności liczących 
na powrót swoich nauczycieli, farmaceutów, lekarzy, swoje elity. 
Na tych, którzy nigdy nie wrócili z wojny, przedłużając ją, a cza-
sem nie pozwalając jej skończyć8. Chociaż może się pozornie wy-
dawać, iż  te kilkadziesiąt osób, to nieznaczna część wobec setek 
zamordowanych w  czasie ostatniej wojny światowej mieszkań-
ców powiatu tczewskiego i tysięcy wysiedlonych, których losów 
często nie znamy, charakter tej zbrodni, jej znaczenie dla naszej 
teraźniejszości, a także lata walki o prawdę o niej, sprawiają, że bez 
pamięci o niej nie można w pełni budować naszej najnowszej hi-
storii oraz tożsamości. 

6    Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Sta-
robielsk, oprac. A.L.  Szcześniak, Warszawa 1989, s.  7. Warto wspomnieć, 
że pierwsza polska delegacja, sprowadzona przez władze niemieckie, zna-
lazła się w  Katyniu już 11 kwietnia 1943 r., a  następna trzy dni później, 
14 kwietnia; por. Cz. Madajczyk, Dramat katyński, Warszawa 1989, s. 37, 39. 

7    Las katyński 1943. Reportaże z ekshumacji ofiar Katynia, oprac. B. Tar-
kowska, Warszawa 2014, s. 438.

8    Tragedię rodzin pomordowanych, ich różne losy, opisuje w swej pra-
cy m.in. Teresa Kaczorowska, Dzieci Katynia, Warszawa 2010, passim.
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Kiedy wojska ZSRS, 17 września 1939 roku, dokonały zdra-
dzieckiej agresji na wschodnie rubieże walczącej od ponad dwóch 
tygodni z Niemcami Polski, w krótkim czasie w niewoli sowiec-
kiej znalazło się około dwieście pięćdziesiąt tysięcy polskich 
żołnierzy (z  czego około dziesięć tysięcy stanowili oficerowie 
Wojska Polskiego), a także oficerów Korpusu Ochrony Pograni-
cza, policjantów9. Niestety, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie 
wskazać, ilu spośród nich było związanych w  jakikolwiek spo-
sób z powiatem tczewskim. Najprawdopodobniej była to liczba 
znacznie większa od tej zamykającą tę tragiczną listę, która stała 
się podstawą niniejszego opracowania10. 

W  myśl zbrodniczej uchwały władz najwyższych ZSRS 
z  5  marca 1940  roku, jeńcy polscy – oficerowie i  członkowie 
elit społecznych, przetrzymywani głównie w obozach w Koziel-
sku, Ostaszkowie i  Starobielsku – zostali uznani za: „zawzię-
tych wrogów władzy radzieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju 
radzieckiego” i  podjęto decyzję o  ich rozstrzelaniu11. Trwające 

9    J.K. Zawodny, Katyń, b.m.w. 1989, s. 18; Cz. Madejski, op. cit., s. 14. 
Jak wskazuje Andrzej Leszek Szcześniak, „wielu oficerów, policjantów 
i  KOP-istów rozstrzelanych zostało natychmiast po wzięciu do  niewoli. 
Podobny los spotkał również część ludności cywilnej, uznanej za «burżu-
jów». Najtragiczniejsze wydarzenia miały miejsce w Grodnie, Wołkowysku, 
Świsłoczy, Oszmanie, Mołodecznie, Chodorowie, Nowogródku, Sarnach, 
Kosowie Poleskim, Złoczowie, Rohatynie i Tarnopolu”; cyt. za: A.L. Szcze-
śniak, Katyń. Tło historyczne, fakty, dokumenty, Warszawa 1989, s. 28. 

10    Według ustaleń Władysława Kubiaka, w ramach zbrodni katyńskiej 
śmierć poniosło ponad 1900 osób w jakikolwiek sposób związanych z by-
łym województwem pomorskim; por. W. Kubiak, Ofiary zbrodni katyńskiej 
spośród mieszkańców województwa pomorskiego (1939 r.). Kujawsko-Pomorska 
Lista Katyńska, Włocławek 2016, s. 25. 

11    Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, M. Tarczyń-
ski (red.), Warszawa 2000, s. XXXI–XXXII.
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od 3 kwietnia do 13 maja 1940 roku wykonywanie tego bestial-
skiego rozkazu kosztowało życie około 22 tysięcy polskich jeń-
ców i więźniów, zamordowanych przez NKWD12.

Okrucieństwo zbrodniarzy nie kończyło się jednak na mor-
derstwie oraz zakopaniu ciał ofiar w bezimiennych dołach, które 
na lata stały się ich grobami. Równie wielką niegodziwością było 
kłamstwo, które do – wspomnianego już – ujawnienia ciał przez 
Niemców w kwietniu 1943 r. polegało na wypieraniu się same-
go faktu zbrodni przed światem, a następnie zrzucaniu winy na 
III Rzeszę, która nie wolna od nieludzkich czynów, w tej sprawie 
była tylko wygodnym „kozłem ofiarnym”13. Przez następne lata 
kłamstwo o  zbrodni katyńskiej było jedną z podstaw funkcjo-
nowania tzw. „Polski Ludowej” (1944–1989). Jednym z najdłu-
żej powtarzanych. Na przykład w jednym z lutowych numerów 
„Dziennika Bałtyckiego”, jednego z  dwóch głównych tytułów 
prasowych Pomorza, w  tym dla mieszkańców powiatu tczew-
skiego, na pierwszej stronie wytłuszczonym drukiem „krzy-
czał” jeden z nagłówków – „Katyń – największa zbrodnia wo-
jenna Niemiec przed trybunałem w  Norymberdze”14. Prawdę 

12    A. Paul, Katyń. Stalinowska masakra i tryumf prawdy, Warszawa 2006, 
s. 130; Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. I: A–Ł, 
G. Jakubowski (red.), Warszawa 2005, s. VII. 

13    Hipotezę o  jakimkolwiek udziale Niemiec w  organizacji zbrodni 
katyńskiej, pomimo niezaprzeczalnej współpracy pomiędzy oboma pań-
stwami z lat 1939–1941, w swoich badaniach obala m.in. Witold Wasilewski; 
por. W.  Wasilewski, Współpraca sowiecko-niemiecka a  zbrodnia katyńska, „Pa-
mięć i Sprawiedliwość” 2009, nr 14, s. 47–70.

14    Bezimienny redaktor wskazywał w  tekście m.in.: „Była to jedna 
z  największych zbrodni wojennych popełnionych przez Niemców w  tej 
wojnie. Po dokonaniu masakry, Niemcy usiłowali zrzucić winę na Sowiety, 
oskarżając je  przed całym światem o  popełnienie tej zbrodni. Prokurator 
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próbowano ukryć również na poziomie międzynarodowym. 
W 1951  roku Ministerstwo Sprawiedliwości polskiego, komu-
nistycznego rządu, podporządkowanego zupełnie ZSRS, przy-
gotowało specjalną kampanię propagandową, mającą oczernić 
pracę specjalnej komisji działającej przy amerykańskiej Izbie 
Reprezentantów, celem której było ujawnienie okoliczności 
tragicznych wydarzeń z kwietnia 1940 roku15. Zwalczano każdą 
formę walki z kłamstwem katyńskim, o czym na każdym kro-
ku przekonywali się również mieszkańcy powiatu tczewskiego. 
Przykładowo w 1949 roku, cieszący się zasłużenie bardzo złą sła-
wą, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego inwigilował 
jednego z tczewskich strażników kolejowych, któremu zarzuca-
no m.in., że w czasie wojny miał zostać zawieziony przez Niem-
ców do Katynia, a następnie wygłaszać przemówienia „jak bol-
szewicy postępowali z oficerami polskimi”16. Również same pró-
by pozyskiwana informacji o  prawdziwych okolicznościach tej 
tragedii spotkały się z zainteresowaniem ze strony komunistycz-
nego aparatu bezpieczeństwa. Na początku 1952 roku zbierano 

Pokrowski scharakteryzował następnie środki i metody, jakimi posługiwała 
się propaganda nazistowska dla wprowadzenia w błąd całego świata cywi-
lizowanego w tej sprawie”; por. Katyń – największa zbrodnia wojenna Niemiec 
przed trybunałem w Norymberdze, „Dziennik Bałtycki”, 17 II 1946 r. O pró-
bach obarczenia Niemców winą za zbrodnię katyńską podczas prac pierw-
szego trybunału norymberskiego zob. szerzej: W. Materski, Katyń. Od kłam-
stwa ku prawdzie, Warszawa 2012, s. 111–122. 

15    P.  Libera, Polska Ludowa wobec sprawy Katynia: nieznane dokumenty 
Ministerstwa Sprawiedliwości (1947–1951), „Komunizm: system – ludzie – 
dokumentacja, Rocznik Naukowy” 2012, nr 1, s. 214–216.

16    Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (dalej: AIPN 
Gd), 0046/192, Sprawozdanie miesięczne PUBP w  Tczewie za okres 
do 28.06.1949 do 28.07.1949 r., 27 VII 1949, k. 37.
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przykładowo informacje o osobach, które słuchały po kryjomu 
w zagranicznych audycjach radiowych informacji o działaniach 
amerykańskiej komisji, mającej zbadać prawdziwe okoliczności 
katyńskiej zbrodni17. Walka komunistów z prawdą dotykała rów-
nież bliskich ofiar, jak i tych, którzy walczyli z kłamstwem. Poka-
zuje to przykład Olimpii Swianiewicz, tczewskiej nauczycielki. 
Była ona żoną Stanisława, cudownie ocalałego więźnia obozu 
w Kozielsku, który poświęcił życie na zmagania o przywrócenie 
pamięci o  ofiarach mordu z  1940  roku18. W  1951  roku Komi-
tet Powiatowy PZPR w Tczewie, najważniejszy ośrodek władzy 
komunistycznej w  powiecie, wnioskował o  zwolnienie z  pracy 
Olimpii Swianiewicz, nie ukrywając, że powodem tego jest m.in. 
działalność jej małżonka19. Po fiasku tego przedsięwzięcia zain-
teresowanie decydentów nie skończyło się. Co najmniej od po-
czątku 1955 roku Olimpia Swianiewicz była inwigilowana przez 
tczewską placówkę Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego20. 

Wszystko to pokazywało z  jaką determinacją i  bezwzględ-
nością władze komunistyczne walczyły z  prawdą o  sowieckiej 
zbrodni z  wiosny 1940  roku. Pomimo zmieniających się ekip 

17    AIPN Gd, 0046/193, t. 1, Sprawozdanie miesięczne PUBP w Tcze-
wie za okres od 5.02.1952 do 5.03.1952 r., 5 III 1952, k. 16–17.

18    Więcej o Olimpii i Stanisławie Swianiewiczach zob. Stanisław Swia-
niewicz (1899–1997) ekonomista, sowietolog, historyk, B. Gaziński (red.), Olsz-
tyn 2010. Warto również zapoznać się z świadectwem Stanisława Swianie-
wicza, które zawarł on m.in. w pracy W cieniu Katynia; zob. S. Swianiewicz, 
W cieniu Katynia, Warszawa 2010).

19    Archiwum Państwowe w Gdańsku, Zespół Komitetu Powiatowego 
PZPR w Tczewie, 2658/57, Analiza kadr nauczycielskich w powiecie tczew-
skim, b.d., k. 25–26.

20    APN Gd, 0046/193, t. 2, Sprawozdane kwartalne PU ds. BP w Tcze-
wie za okres od 1.01.1955 do 31.03.1955 r., 31 III 1955, k. 20.
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i następującej erozji w systemie, walka ta trwała do samego końca 
jego istnienia. Dzisiaj mówienie prawdy o  tamtych tragicznych 
wydarzeniach jest naszym obowiązkiem. Szczególnie ważna jest 
pamięć o ofiarach tej zbrodni, która najdobitniej uwidacznia nam 
jak wielką stratę poniosły nie tylko rodziny i bliscy, ale my wszy-
scy. Przede wszystkim w tym celu powstała niniejsza praca.

* * *

Prezentowana publikacja jest owocem rozpoczętego 
w  2016  roku projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. Początek dały mu 
tczewskie władze miejskie, które chcąc upamiętnić ofiary zbrod-
ni katyńskiej związane z  regionem, zwróciły się do  książnicy 
o sporządzenie ich listy, która stała się podstawą do napisania ni-
niejszej pracy. W wyniku tych badań liczba dotychczas znanych 
nam osób, które poniosły śmierć w wyniku ludobójczych dzia-
łań władz ZSRS, wzrosła do  ponad sześćdziesięciu. Udało się 
również zweryfikować niektóre nazwiska, które – jak się okazało 
błędnie – były wymieniane w różnego rodzaju pomorskich spi-
sach katyńskich ofiar. Podstawą do samej weryfikacji, jak również 
do sporządzenia krótkich biogramów, stały się wydawane przez 
Radę Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa, księgi cmentarne 
trzech największych cmentarzy wojennych, gdzie pochowano 
zamordowanych przez Sowietów Polaków – Charków, Katyń, 
Miednoje21. W miarę możliwości zostały one uzupełnione infor-

21    Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, J. Tuchol-
ski (red.), Warszawa 2003; Katyń. Księga Cmentarna…; Miednoje. Księga 
Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. I: A–Ł; Miednoje, Księga Cmen-
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macjami pochodzącymi z coraz to bogatszej literatury przedmio-
tu, a także różnego rodzaju materiałami opisującymi lokalną hi-
storię, na którą opisywane postaci miały niekiedy niemały wpływ. 

Niniejsza praca w żaden sposób nie rości sobie prawa do by-
cia pełnym opracowaniem listy tczewskich ofiar sowieckiego 
aparatu terroru, które poniosły śmierć w  wyniku zbrodniczej 
decyzji władz ZSRS z Józefem Stalinem na czele. Stanowi ona 
tylko przyczynek, wstęp do  dyskusji, która bez wątpienia jest 
potrzebna. Kilkadziesiąt lat kłamstw, zacierania śladów, a  także 
brak empirycznych badań, rozpoczętych dopiero po 1989 roku, 
sprawiły, iż  jeszcze wiele wątków tych tragicznych wydarzeń 
pozostaje dla nas tajemnicą. Pokazuje to doskonale np. spra-
wa nieznanej do  tej pory tzw. „Białoruskiej listy katyńskiej”22. 
W związku z tym przed badaczami, jak również wszystkimi, któ-
rzy poczuwają się do odpowiedzialności, stoją dwa bardzo ważne 
zadania. Kultywowanie pamięci o tych, o których zapomnieć nie 
można – o czym przypominają nam zawarte w tytule słowa Ada-
ma Mickiewicza – a także dalsze poszukiwanie prawdy o wyda-
rzeniach z 1940 roku.

tarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. II: M–Ż, G. Jakubowski (red.), War-
szawa 2005.

22    Na ten temat zob. m.in.: S.  Kalbarczyk, Białoruska lista katyńska – 
brakujący element prawdy o zbrodni katyńskiej, „Zeszyty Katyńskie” 2008, nr 23, 
s. 135–145; I. Melnikau, Białoruska tajemnica Katynia, „Niepodległość i Pa-
mięć” 2014, nr 3–4, s. 265–270.
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OBÓZ W KOZIELSKU

Kozielsk, położony około 250 km od  dużo większego Smo-
leńska, dawna własność magnatów z  rodów Ogińskich i Opa-
lińskich, przez wieki był kojarzony prawie wyłącznie za sprawą 
znajdującego się na jego terenie klasztoru prawosławnego1. To 
właśnie w jego zabudowaniach, położonych 8 km od miejsco-
wej stacji kolejowej, zorganizowany został obóz dla polskich 
oficerów2. Poza samymi budynkami klasztornymi jeńców wię-
ziono w pobliskiej pustelni eremitów3. Cały kompleks otaczał, 
mierzący od 3 do 3,5 metra wysokości kamienny mur, za któ-
rym ciągnął się specjalnie wykopany głęboki rów, poprzedzający 
dwa rzędy drutu kolczastego4. W skład sowieckich zabezpieczeń 
wchodziły również wznoszące się co kilkadziesiąt metrów wie-
życzki wartownicze z reflektorami. 

We wrześniu 1939 roku w kozielskim obozie, jako pierwsi, 
zostali uwięzieni polscy szeregowcy i podoficerowie, których 
po kilkunastu dniach zwolniono do domów lub wywieziono 

1    A.L. Szcześniak, op. cit., s. 44.
2    W. Kubiak, op. cit., s. 112.
3    A.L. Szcześniak, op. cit., s. 44.
4    W. Kubiak, op. cit., s. 112.
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do pracy (liczbę wszystkich ocenia się na 8843 jeńców)5. Do-
piero z  początkiem listopada zaczęto przywozić polskich ofi-
cerów, których liczba do końca tegoż miesiąca osiągnęła około 
5000 osób, z czego – jak wskazuje Andrzej Leszek Szcześniak 
– połowę stanowili oficerowie rezerwy6. Ogólnie w  obozie 
znajdowało się pięciu generałów (w tym jeden kontradmirał), 
24 pułkowników, 79 podpułkowników, 258 majorów, 670 ka-
pitanów oraz 3420 innych oficerów7. Poza nimi Sowieci wię-
zili w Kozielsku siedmiu kapelanów wojskowych, trzech wła-
ścicieli ziemskich, 43 urzędników państwowych, a także m.in. 
kilkudziesięciu kupców, sędziów8. Oblicza się, że tylko wśród 
przetrzymywanych oficerów rezerwy znajdowało się 21 pro-
fesorów, docentów, wykładowców szkół wyższych, około 300 
lekarzy, setki prawników, inżynierów, nauczycieli, literatów, 
przemysłowców, dziennikarzy, publicystów9. 

Komendantem kozielskiego obozu został starszy lejtnant 
Wasilij Nikołajewicz Korolow. Natomiast funkcję tzw. „polskie-
go komendanta” (odpowiedzialnego m.in. za kontakty w imie-
niu więźniów ze stroną sowiecką) pełnili kolejno: płk rez. Ry-
szard Malinowski oraz mjr Włodzimierz Czerniakowski10.

Likwidacja obozu rozpoczęła się na początku kwietnia 
1940 roku11. Polscy jeńcy byli wywożeni w grupach liczących 
od kilkudziesięciu do kilkuset osób12. Sowieci rozpuszczali po-

5    Ibidem, s. 114, 115.
6    A.L. Szcześniak, op. cit., s. 44.
7    W. Kubiak, op. cit., s. 115.
8    Ibidem, s. 116.
9    A.L. Szcześniak, op. cit., s. 44–45.
10    W. Kubiak, op. cit., s. 113, 116.
11    A.L. Szcześniak, op. cit., s. 53.
12    Katyń. Księga Cmentarna…, s. XXXV.
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głoski wśród więźniów Kozielska, iż będą przewożeni na za-
chód, „w kierunku domów”13. W rzeczywistości była to podróż 
nad „doły śmierci” w Lesie Katyńskim. O rozmiarze tej tragedii 
może świadczyć fakt, że z około 5000 polskich żołnierzy prze-
trzymywanych w kozielskim obozie ocalało tylko 249 jeńców, 
wcześniej wywiezionych do sowieckiego miejsca odosobnienia 
w Griazowcu i do więzienia w Moskwie14.

13    Ibidem, s. XXXIV.
14    A.L.  Szcześniak, op. cit., s.  45. O  jeńcach polskich, więzionych 

w obozie w Griazowcu zob. m.in.: S. Jaczyński, Polscy jeńcy obozu NKWD 
w Griazowcu wobec radzieckiej indoktrynacji i penetracji wywiadowczej, „Przegląd 
Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 3, s. 19–41. 





25

ZAMORDOWANI JEŃCY OBOZU 
W KOZIELSKU

JERZY JÓZEF BĄKOWSKI-JAXA15 s.  Józefa, ur.  15 marca 
1897 roku w Szczepankowie. Uczestnik I wojny światowej 
i  wojny polsko-bolszewickiej lat 1919–1921 (jako żołnierz 
15. pułku ułanów i 2. pułku szwoleżerów). Absolwent Wy-
działu Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Naczelnik Sądu 
Grodzkiego w Tczewie. Porucznik rezerwy.

BOLESŁAW BŁĘCKI16 s.  Izydora, ur.  17 grudnia 1904  roku 
w Pelplinie. Ukończył gimnazjum w Grudziądzu. Filoma-
ta, członek Związku Młodzieży Polskiej „ZET”. Absolwent 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego (magisterium 
w 1927 roku). Zakończył aplikację sądową. Od 1928 roku 
pracował m.in. jako prokurator w Grudziądzu. Kierownik 
Oddziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w  Starogar-
dzie. Zmobilizowany do  1. Dywizjonu Taborów. Podpo-
rucznik rezerwy.

15    O Jerzym Józefie Bąkowskim zob. także: R. Szwoch, Słownik biogra-
ficzny Kociewia, t. 4, Starogard Gdański 2013, s. 33.

16    Więcej o Bolesławie Błęckim zob. ibidem, s. 49. 
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ALFONS JÓZEF BYCHOWSKI17 s. Franciszka, ur. 19 kwiet-
nia 1911 roku w Wejherowie. Magister farmacji (absolwent 
Uniwersytetu Poznańskiego, dyplom uzyskał w 1936 roku). 
Najpierw zamieszkały w  Gdyni, a  następnie w  Tczewie. 
W 1939 roku przydzielony do 8. Szpitala Okręgowego. Pod-
porucznik rezerwy.

KAZIMIERZ DASZKIEWICZ-KORYBUT s.  Bonifacego, 
ur. 1 marca 1905 roku w majątku Paździerzyce. Absolwent 
Szkoły Marynarki Handlowej w Tczewie. Mieszkaniec po-
wiatu baranowickiego. Podporucznik rezerwy.

KAZIMIERZ FILIPSKI18 s. Pawła, ur. 10 lipca 1893 roku w Pa-
powie. Absolwent gimnazjum handlowego w  Holandii. 
Uczestnik I wojny światowej (walczył na froncie francuskim 
i rosyjskim). Od 1918 roku żołnierz armii gen. Józefa Hal-
lera we Francji. Od 1921 do 1929 roku przodownik Policji 
Państwowej w Tczewie. Podporucznik rezerwy.

KONRAD WALERIAN HAWRANKE19 s.  Aleksandra, 
ur. 24 października 1891 roku w Pączewie. W latach 1903–
1905 uczeń progimnazjum Collegium Marianum w  Pel-
plinie. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w  Ko-
ścierzynie (w  1912  roku). Uczestnik I  wojny światowej. 
Od 1922 roku nauczyciel w jednym z katowickich gimna-
zjów. Podporucznik rezerwy.

17    O Alfonsie Bychowskim zob. również: idem, Słownik biograficzny Ko-
ciewia, t. 5, Starogard Gdański 2015, s. 58.

18    O postaci Kazimierza Filipskiego zob. też: idem, Słownik biograficzny 
Kociewia, t. 4, s. 109–110.

19    O postaci Konrada Hawranke zob. też: ibidem, s. 125–126.
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IZYDOR JANCA20 s. Izydora, ur. 22 maja 1904 roku w Bobo-
wie. W  latach 1914–1919 uczeń Collegium Marianum 
w  Pelplinie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersy-
tetu Poznańskiego (w  1933  roku). Jako lekarz praktyko-
wał najprawdopodobniej w  Toruniu, Kartuzach i  Pucku. 
W sierpniu 1939 roku zmobilizowany do 8. kompani sani-
tarnej w Toruniu, a następnie do szpitala polowego w Piń-
sku. Podporucznik rezerwy.

MARCIN KAMIŃSKI s. Walentego, ur. 12 listopada 1894 roku 
w Kiełpinach. W latach 1905–1909 uczeń Collegium Maria-
num. Absolwent gimnazjum w Brodnicy. Uczestnik I woj-
ny światowej i wojny polsko-bolszewickiej (walczył w skła-
dzie 66. Pułku Piechoty jako dowódca 2. baonu). Z zawodu 
bankowiec. Kapitan rezerwy.

BRONISŁAW JÓZEF LUBINKOWSKI s. Witolda, ur. 28 sierp-
nia 1903  roku w  Kiedabeku. Absolwent Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej w Tczewie. Następnie zastępca dowódcy 
ORP „Komendant Piłsudski”, a  także zastępca komendanta 
Portu Wojennego w Gdyni. Co najmniej od marca 1939 roku 
kierownik referatu obrony przeciwlotniczej w Kierownictwie 
Marynarki Wojennej. W 1939 roku pełnił funkcję oficera Flo-
tylli Pińskiej. Kapitan Marynarki Wojennej, pilot21.

20    Sylwetka Izydora Jancy została uwieczniona na wystawie przygo-
towanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (oprac. 
przez Pawła Rokickiego oraz Agnieszkę Rudzińską) pt. Zbrodnia Katyńska. 
Zob. też: R. Szwoch, Słownik biograficzny Kociewia, t. 1, Starogard Gdański 
2013, s. 140–142.

21    O  przydziałach służbowych Bronisława Lubinkowskiego zob. 
m.in.: Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. V:  Polska Marynarka Wojenna. 
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FRANCISZEK NOWICKI s.  Michała, ur.  2 października 
1895 roku w Salinie. W latach 1907–1912 uczeń Collegium 
Marianum w Pelplinie. Uczestnik I wojny światowej. Ab-
solwent gimnazjum w Nakle. W 1923 roku ukończył Uni-
wersytet Poznański. Inżynier. Od  1928  roku kierownik 
Nadleśnictwa w Gniewkowie. Od połowy lat dwudziestych 
XX wieku sekretarz kancelarii Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Białowieży. Od 1938 roku w Płocku. Podporucznik 
rezerwy.

MIECZYSŁAW PIOTROWSKI22 s.  Michała, ur.  13 stycznia 
1900 roku w Radomiu. Członek Polskiej Organizacji Woj-
skowej oraz uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Absol-
went Szkoły Morskiej w Tczewie. Podporucznik rezerwy.

ALFRED POPIEL s. Kazimierza, ur. 4 maja 1888 roku w Kościel-
cu. Uczestnik I wojny światowej. Do 1928 roku zawodowy 
oficer Wojska Polskiego (m.in. w Porcie Wojennym Modlin). 
W  latach 1928–1939 pracownik Ubezpieczalni Społecznej 
w Tczewie. We wrześniu 1939 roku zgłosił się na ochotnika 
do wojska. Porucznik rezerwy Marynarki Wojennej.

LUDWIK  JAN  REDZIMSKI23 s. Jakuba, ur. 25 sierpnia 1905 roku 
w Łęgu. W 1926 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie 

Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy 
(1918–1947), J.K. Sawicki (red.), Gdynia 2011, s. 195, 261, 476).

22    Na kwestię ukończenia przez Mieczysława Piotrowskiego tczew-
skiej Szkoły Morskiej wskazuje Józef Milewski; por. J.  Milewski, Pamięci 
ofiar sowieckich represji 1939–1956 (Kociewie), Starogard Gdański 1993, s. 36.

23    O Ludwiku Redzimskim zob. również: B. Solecki, Ppor. Ludwik Re-
dzimski – katyńczyk z Pelplina, „Informator Pelpliński” 2010, nr 4, s. 13.
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w Kościerzynie. Od 1929 roku Nauczyciel Szkoły Powszech-
nej w Pelplinie (uczył śpiewu i gimnastyki). Współzałożyciel 
pelplińskiej „Spółdzielni Domków Familijnych”. W  sierpniu 
1939 roku zmobilizowany do 2. Batalionu Strzelców w Tcze-
wie, po czym przeniesiony do 3. Batalionu Strzelców w Rem-
bertowie. Podporucznik rezerwy.

FRANCISZEK JAN STANISZEWSKI24 s.  Jana, ur.  20 lutego 
1892 roku w Subkowach. W 1912 roku ukończył Semina-
rium Nauczycielskie w Gdańsku. Od 1916 roku pracował 
w  Szkole Powszechnej w  Chełmży (w  następnych latach 
w  Grudziądzu i  Toruniu). Uczestnik wojny polsko-bol-
szewickiej (w  latach 1919–1920). Od 1938  roku inspektor 
szkolny w  Tczewie. W  sierpniu 1939  roku przydzielony 
do 16. Dywizji Piechoty, przeniesiony do ośrodka zapaso-
wego w Radomiu. Porucznik rezerwy.

ZYGMUNT SZYMKIEWICZ s.  Józefa, ur.  20 września 
1890  roku w  Romnach. Studiował na wydziałach lekar-
skich uniwersytetów w  Moskwie, Petersburgu oraz Zury-
chu (dyplom lekarza otrzymał w 1914 roku). Od 1918 roku 
w  Wojsku Polskim (m.in. w  latach 1929–1931 lekarz na 
ORP „Iskra”). Naczelny Lekarz tczewskiej Ubezpieczalni 
Społecznej i kierownik Ośrodka Zdrowia w Tczewie. Zmo-
bilizowany w 1939 roku do Kierownictwa Marynarki Wo-
jennej. Major rezerwy.

24    Więcej o  Franciszku Staniszewskim zob. też: R.  Szwoch, Słownik 
biograficzny Kociewia, t. 4, s. 269–270.
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ERWIN URBAŃCZYK25 s.  Adolfa, ur.  14 grudnia 1897  roku 
w Rychwałdzie. Uczestnik I wojny światowej (od 1915 roku 
w  armii austriackiej) w  Komendzie Dworca w  Krakowie). 
Od 1918 roku w szeregach Wojska Polskiego. W 1920 roku 
przydzielony do  dowództwa wojskowego dworca w  Tcze-
wie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go (doktor nauk prawnych). W  1939  roku zmobilizowany 
do Okręgu Korpusu V. Porucznik pospolitego ruszenia.

ZYGMUNT NIKODEM WOJCIECHOWSKI26 s. Antoniego, 
ur. 15 września 1905 roku w Sosnowcu. Od 1920 roku żoł-
nierz 11. Pułku Piechoty. Uczestnik III powstania śląskie-
go. W  1927  roku absolwent Państwowej Szkoły Morskiej 
w Tczewie (dyplom oficera mechanika III klasy). Pracownik 
m.in. Towarzystwa Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza oraz 
Biura Zaopatrzeń Kierownictwa Marynarki Wojennej. Pod-
porucznik rezerwy.

WITOLD WROCZYŃSKI27 s.  Albina, ur.  10 maja 1896  roku 
w  Skierniewicach. Z  wykształcenia inżynier (absolwent 
szkoły Wawelberga i Rotwanda w Warszawie w 1920 roku). 
Konstruktor w  fabryce maszyn „Unia”. Uczestnik wojny 

25    O  Erwinie Urbańczyku zob. również: M.  Borak. Symbol Katynia. 
Zaolziańskie ofiary obozów i więzień w ZSRR, Cieszyn 1991, s. 58; R. Szwoch, 
Słownik biograficzny Kociewia, t. 4, s. 288–289.

26    O  Zygmuncie Wojciechowskim zob. więcej: Inwentarz dokumen-
tów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 
oprac. S.M. Jankowski, A. Roliński, Kraków 2002, s. 59–60.

27    O Witoldzie Wroczyńskim zob. więcej: Pro memoria. Materiały do epi-
tafiów katyńskich, oprac. W. Ryżewski, J. Snitko-Rzeszut, U. Olech, T. Sit-
kiewicz, J. Kiński, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1992, nr 4, s. 367–368.
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polsko-bolszewickiej (żołnierz 1. pułku inżynieryjnego). 
Od  1925  roku pracował w  szkolnictwie (m.in. dyrektor 
Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej w  Brześciu nad Bu-
giem). W  latach 1935–1939 dyrektor Gimnazjum Mecha-
nicznego w Tczewie. W 1939 roku zmobilizowany do 5. ba-
onu pancernego. Podporucznik rezerwy.

STANISŁAW MIECZYSŁAW ZIEJEWSKI28 s.  Klemensa, 
ur. 21 sierpnia 1903 roku w majątku Kownaty. W 1920 roku 
żołnierz Przybocznego Szwadronu Naczelnego Wodza. Ab-
solwent Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie w 1927 roku. 
We wrześniu 1939 roku przydzielony do Ośrodka Zapaso-
wego Pomorskiej Brygady Kawalerii w Garwolinie. Podpo-
rucznik rezerwy.

28    Brak bliższych informacji na temat związków Stanisława Ziejew-
skiego z terenem powiatu tczewskiego. Jego nazwisko zostało umieszczone 
na tablicy poświęconej tczewskim ofiarom terroru sowieckiego, umieszczo-
nej w tczewskim kościele farnym. Józef Milewski wpisuje go na starogardz-
ką listę zamordowanych; por. J. Milewski, op. cit., s. 47.
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Obóz w  Ostaszkowie utworzono formalnie, tak samo jak te 
w Kozielsku i Starobielsku, we wrześniu 1939 roku29. Umiej-
scowiony został na – zajmującej zaledwie 5 ha powierzchni – 
wysepce Stołbnyj, na jeziorze Seligert30. Również – jak miało 
to miejsce w Kozielsku – obóz znajdował się w zabudowaniach 
klasztornych31. Otaczał je poklasztorny mur oraz 2,5 metrowy 
płot32. Za nim znajdowało się siedem wieżyczek strażniczych, 
wyposażonych w reflektory33. 

Pierwsi polscy jeńcy trafili do  obozu już 25 września 
1939  roku34. Do  końca października tegoż  roku przywiezio-
no do Ostaszkowa 12 235 osób, z czego po wstępnej selekcji 
w inne miejsca wywieziono 8790 z nich35. W pierwszej fazie, 

29    M. Fałdowski, Zagłada polskich policjantów więzionych w obozie specjal-
nym NKWD w Ostaszkowie, Szczytno 2016, s. 121

30    W. Kubiak, op. cit., s. 120.
31    Ibidem.
32    Ibidem, s. 121.
33    Ibidem.
34    M. Fałdowski, op. cit., s. 146.
35    W. Kubiak, op. cit., s. 121.
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w ramach obozu funkcjonowały dwa podobozy – dla wojsko-
wych i policjantów36. Obóz w Ostaszkowie został przewidzia-
ny do więzienia wyłącznie policjantów, funkcjonariuszy kon-
trwywiadu, żandarmów i strażników więziennych. Jak wska-
zuje Władysław Kubiak, po przeniesieniu żołnierzy, w kwiet-
niu 1940, roku liczba jeńców wynosiła 6570 osób37. 

Badacze uznają, że w obozie w Ostaszkowie warunki bytowe 
były najgorsze z trzech omawianych, wskazując na fakt śmierci 
przebywających w nim 92 jeńców38. Brakowało prycz, z powo-
du czego wielu więźniów musiało spać na podłodze39. Część 
jeńców mieszkała w namiotach zimowych. Brakowało również 
łaźni, środków higieny, a nawet latryn40. Dopiero dzięki własnej 
inicjatywie i pracy polskich jeńców, powstała przychodnia lekar-
ska, wybudowano dwa nowe baraki, a także wyremontowano już 
istniejące pomieszczenia41.

Likwidacja obozu w Ostaszkowie rozpoczęła się na początku 
kwietnia 1940 roku. Tak samo jak w innych przypadkach, funk-
cjonariusze NKWD rozsiewali plotki, w  których wskazywano, 
iż jeńcy są wywożeni do państw neutralnych, czy też na tereny 
Polski okupowane przez Niemcy42. Pierwszy transport więź-
niów odszedł z Ostaszkowa 4 kwietnia 1940 roku43. Jak wskazuje 
Krzysztof Halicki: „Skazańców pędzono z monastyru do przy-
stanku kolejowego Soroga, a stamtąd – przez Lichosław – prze-

36    M. Fałdowski, op. cit., s. 153.
37    W. Kubiak, op. cit., s. 122.
38    A.L. Szcześniak, op. cit., s. 47.
39    W. Kubiak, op. cit., s. 123.
40    Ibidem.
41    Ibidem.
42    M. Fałdowski, op. cit., s. 267
43    Ibidem, s. 269.



35

~ Obóz w Ostaszkowie ~

wożono do Kalinina. Następnie ze stacji policjanci przewożeni 
byli karetkami więziennymi, tzw. cziornymi woronami, do zarządu 
obwodowego NKWD, gdzie umieszczano ich w podziemnych 
celach budynku. Po zapadnięciu zmroku przystępowano do eg-
zekucji. Wyglądała ona następująco: z celi prowadzono policjanta 
do tymczasowego biura, gdzie sprawdzano i potwierdzano jego 
tożsamość. Następnie skazańca prowadzono schodami do spe-
cjalnie przygotowanej piwnicy, tam natychmiast po doprowa-
dzeniu oddawano strzał w tył głowy, tuż pod potylicą”44. Ciała 
zamordowanych wywożono następnie do miejscowości Mied-
noje, by w uprzednio przygotowanych mogiłach je pochować45.

44    Cyt. za: K.  Halicki, Policjanci z  Okręgu XX PP Pomorskiego – ofiary 
Miednoje, [w:] Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza w 73. rocznicę zbrodni katyń-
skiej,  W. Kubiak, Z. Karpus (red.), Włocławek 2013, s. 178–179.

45    Ibidem, s. 179.
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ZAMORDOWANI JEŃCY OBOZU 
W OSTASZKOWIE

FRANCISZEK ADAMCZYK46 s.  Wincentego, ur.  13 lutego 
1883 roku w Runowie. W policji od 1919 roku. We wrze-
śniu 1939  roku funkcjonariusz Posterunku Policji Pań-
stwowej w  Gniewie. Brał udział w  ewakuacji lokalnych 
władz samorządowych. Posterunkowy Policji Państwowej.

JAN ADAMSKI s.  Andrzeja, ur.  3 października 1888  roku 
w Mielniku. W policji od 1920 roku. Od połowy 1937 roku 
funkcjonariusz Posterunku Policji Państwowej w Pelplinie. 
We wrześniu 1939 roku służył na Posterunku Policji Pań-
stwowej w Nykle. Posterunkowy Policji Państwowej.

STANISŁAW BIAŁOUS s. Ludwika, ur. 23 grudnia 1908 roku. 
We wrześniu 1939 roku funkcjonariusz Policji Państwowej 
w Tczewie. Posterunkowy Policji Państwowej.

FELIKS BONK s.  Władysława, ur.  13 września 1904  roku 
w  Kniejach. W  policji od  1929  roku. W  latach 1930–1935 

46    Na temat postaci Franciszka Adamczyka zob.: R. Szwoch, Słownik 
biograficzny Kociewia, t. 4, s. 23–24.
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funkcjonariusz Posterunku Policji Państwowej w  Sucho-
strzygach. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Posterun-
ku w Grybocinie na terenie powiatu toruńskiego.

BRONISŁAW B. BOROWIEC s. Antoniego, ur. 22 kwietnia 
1899 roku w Starym Samborze. We wrześniu 1939 roku 
komendant Komisariatu Straży Granicznej w  Gniewie. 
Komisarz Straży Granicznej.

TADEUSZ FRANCISZEK CHEŁMECKI s. Jana, ur. 27 sierp-
nia 1896 roku w Szczawnicy. W latach 1918–1921 żołnierz 
Wojska Polskiego (uczestnik wojny polsko-bolszewickiej). 
W  Straży Granicznej od  1928  roku (służył m.in. na pla-
cówkach w  Sierakowicach oraz Kościerzynie). Od  1931 
do 1933 roku funkcjonariusz Straży Granicznej w Gniewie. 
We wrześniu 1939 roku zastępca naczelnika w Inspektoracie 
Straży Granicznej w Łomży. Komisarz Straży Granicznej.

FRANCISZEK ĆWIKLIŃSKI s.  Franciszka, ur.  26 lipca 
1893 roku w Chełmży. W policji od 1922 roku. Kolejno funk-
cjonariusz Policji Państwowej w Wielkich Walichnowach i Pel-
plinie. W latach 1937–1939 funkcjonariusz Posterunku Policji 
Państwowej w Lidzbarku. Posterunkowy Policji Państwowej.

MARCIN DUCZMAL s. Józefa, ur. 7 października 1883 roku 
w  Srocku Wielkim. W  czasie I  wojnie światowej żoł-
nierz armii niemieckiej (służył w  żandarmerii). W  policji 
od 1922  roku. W  latach 1934–1935 funkcjonariusz Poste-
runku Policji Państwowej w Suchostrzygach. We wrześniu 
1939 roku sekretarz Komendy Powiatowej Policji Państwo-
wej w Starogardzie. Przodownik Policji Państwowej.
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PIOTR GRDUSZAK s.  Szczepana, ur.  5 października 
1893 roku w Minikowie. Uczestnik I wojny światowej oraz 
powstania wielkopolskiego. W marcu 1927 roku przeniesio-
ny służbowo do Pomorskiego Inspektoratu Służby Celnej. 
Do 1928 roku funkcjonariusz Służby Celnej w Tczewie. We 
wrześniu 1939 roku funkcjonariusz Komendy Okręgu Po-
morskiego Straży Granicznej w Bydgoszczy. Starszy strażnik 
Straży Granicznej.

JÓZEF JAWORSKI s. Jana, ur. 5 marca 1899 roku we Włocław-
ku. W policji od 1919 roku. We wrześniu komendant Poste-
runku Policji Państwowej w  Pelplinie. Starszy przodownik 
Policji Państwowej.

FRANCISZEK KASPEREK s. Wojciecha, ur. w 1909 roku47.

AUGUSTYN KRAJNIK s. Augustyna, ur. 21 stycznia 1897 roku. 
W Policji Państwowej od 1922 roku (m.in. w Nowym Mie-
ście Lubawskim). W 1935 roku mianowany komendantem 
Posterunku Policji Państwowej w Gniewie. W latach 1935–
1938 komendant Posterunku Policji Państwowej w Pelpli-
nie. Od 1938 do 1939 roku funkcjonariusz Wydziału Śled-
czego Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Tczewie. 
Starszy przodownik Policji Państwowej.

PIOTR KRAMKOWSKI s. Józefa, ur. w 1902 roku w Biżynie. 
We wrześniu 1939 roku pełnił służbę jako funkcjonariusz 

47    Nie posiadamy bliższych danych biograficznych o Franciszku Ka-
sperku. Jego nazwisko znalazło się na tablicy upamiętniającej tczewskie 
ofiary zbrodni katyńskiej, umieszczonej w kościele farnym w Tczewie.
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Policji Państwowej w Tczewie. Posterunkowy Policji Pań-
stwowej.

TEOFIL KREFFT48 s. Józefa, ur. 21 kwietnia 1885 roku w Sko-
rzewie. W  1920  roku wstąpił do  Oddziału II Naczelnego 
Dowództwa Wojska Polskiego w Grudziądzu. Od tego same-
go roku w Policji Państwowej. W latach 1936–1938 kierownik 
Wydziału Śledczego Komendy Policji Państwowej w  Tcze-
wie. We wrześniu 1939 roku kierownik Wydziału Śledczego 
w Grudziądzu. Podkomisarz Policji Państwowej.

WŁADYSŁAW LANGE s. Franciszka, ur. 15 stycznia 1905 roku 
w  Subkowach. Absolwent szkoły policyjnej w  Mostach 
Wielkich (w listopadzie 1930 roku). We wrześniu 1939 roku 
funkcjonariusz Posterunku Policji Państwowej w Pleszewie. 
Posterunkowy Policji Państwowej.

PAWEŁ LESZCZYŃSKI s. Szymona, ur. w 1907 roku. Do Po-
licji Państwowej wstąpił w 1932 roku. Do lutego 1938 roku 
służył na Posterunku Policji Państwowej w Gniewie. W la-
tach 1938–1939 funkcjonariusz Wydziału Śledczego Ko-
mendy Powiatowej Policji Państwowej w  Tczewie. Poste-
runkowy Policji Państwowej.

ALEKSANDER LISOWIEC s.  Błażeja, ur.  w  1904  roku 
w Konnicach. Zamieszkały w Godziszewie. We wrześniu 
1939  roku funkcjonariusz Komendy Policji Państwowej 
w Tczewie. Posterunkowy Policji Państwowej.

48    O Teofilu Kreffcie zob. również: K. Halicki, Organizacja i działalność 
policji politycznej na Pomorzu w okresie sierpień 1920 – kwiecień 1923, „Zapiski 
Historyczne” 2010, t. LXXV, z. 3, s. 74–75, 80.
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JULIAN MAKOWSKI s. Władysława, ur. 27 maja 1894 roku. 
Funkcjonariusz Policji Państwowej w  Tczewie i  Chojni-
cach. We wrześniu 1939  roku pełnił służbę w  Kobryniu. 
Starszy posterunkowy Policji Pańtwowej.

JAN MIELCAREK s.  Ignacego, ur.  18 czerwca 1896  roku 
w  Biechowie. Służbę w  policji rozpoczął w  1920  roku. 
Do 1939 roku funkcjonariusz Posterunku Policji Państwo-
wej w Tczewie. Starszy posterunkowy Policji Państwowej. 

ANTONI NAGÓRSKI s. Antoniego, ur. 24 sierpnia 1890 roku 
w Pelplinie. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę policyjną 
w Tarnopolu. Przodownik Policji Państwowej.

JAKUB NAPIERAŁA49 s. Jana, ur. 4 lipca 1892 roku w Wila-
nowie. W 1914 roku zmobilizowany do armii niemieckiej. 
Uczestnik powstania wielkopolskiego. Od 1919 roku funk-
cjonariusz Żandarmerii Krajowej b. Dzielnicy Pruskiej. 
W  policji od  1920  roku. Do  1938  roku m.in. funkcjona-
riusz Policji Państwowej w Tczewie. W latach 1938–1939 
funkcjonariusz I Komisariatu Policji Państwowej w Toru-
niu. We wrześniu 1939 roku ewakuowany do Kowla, gdzie 
dostał się do niewoli sowieckiej. Przodownik Policji Pań-
stwowej.

SYLWESTER NOWADZKI s. Jana, ur. w 1894 roku w Gniew-
kowie. Służbę w Policji Państwowej rozpoczął w 1919 roku. 

49    O Jakubie Napierale zob. szerzej: Ocaleni z niepamięci. Losy polskich 
jeńców wojennych obozów NKWD w  Kozielsku, Ostaszkowie i  Starobielsku,  
M. Herman, E. Maćkowiak (red.), Gdańsk 2001, s. 104–105. 
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We wrześniu 1939 roku funkcjonariusz Policji Państwowej 
w Tczewie. Starszy posterunkowy Policji Państwowej.

EDWARD KAROL OKULSKI50 s.  Andrzeja, ur.  13 lipca 
1891 roku w Wieliczce. Absolwent Seminarium Nauczyciel-
skiego w Białej (w 1912 roku). Od 1914 roku w Legionach Pol-
skich (w 1916 roku ukończył szkołę oficerską I Pułku Legio-
nów w Zambrowie). W Wojsku Polskim w latach 1918–1922 
i 1923–1926 (m.in. komendant miasta Mołodeczno). Funk-
cjonariusz Straży Granicznej od  1929  roku. Od  1932  roku 
kierownik Inspektoratu Straży Granicznej w  Tczewie. We 
wrześniu 1939 roku w Komendzie Obwodu Straży Granicz-
nej w Jaśle. Komendant wojskowy miasta Dubno (wrzesień 
1939 roku). Nadkomisarz Straży Granicznej.

WAWRZYNIEC OLEJNICZAK s. Walentego, ur. w 1906 roku 
w  Henningsdorfie. Funkcjonariusz Policji Państwo-
wej od  1930  roku. Zamieszkały w  Tczewie. We wrześniu 
1939  roku funkcjonariusz Wydziału Śledczego tczewskiej 
Komendy Powiatowej Policji Państwowej. Posterunkowy 
Policji Państwowej.

EDWARD PIETROŃ s. Wojciecha, ur. w 1899 roku w Łapa-
nowie. W policji od 1922 roku. Służył głównie jako pisarz. 

50    Więcej o  Edwardzie Okulskim zob.: J.  Duda, 209 spotkanie z  cyklu 
„Wieliczka – Wieliczanie” pt. „W 75. rocznicę (1940–2015) zbrodni katyńskiej. Ofi-
cerowie Wojska Polskiego zamordowani przez NKWD w 1940 r. w ZSRR związani 
z Wieliczką: Wiktor Marcelowicz Bojarski, Dominik Drabczyński, Mieczysław Dzie-
woński, Władysław Kraciuk, Andrzej Kuczek, Edward Okulski, Ignacy Szablowski, 
Wieliczka 2015, s. 30–31; P. Okulski, Edward Karol Okulski „Wacław” ma-
jor Wojska Polskiego, nadkomisarz Straży Granicznej 1891–1940, Jasło 2009 
(mps w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie).
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Do  1938  roku funkcjonariusz Komisariatu Granicznego 
w Tczewie. W 1938 roku przeniesiony do Wydziału Śled-
czego Komendy Powiatowej Policji Państwowej w  Tcze-
wie, skąd w tym samym roku został przeniesiony na teren 
województwa lwowskiego. Starszy posterunkowy Policji 
Państwowej.

LEON POŁOM s.  Pawła, ur.  24 lutego 1900  roku w  Śliwicy 
Wielkiej. W policji od 1924 roku. Pomiędzy 1924 i 1933 ro-
kiem funkcjonariusz Policji Państwowej w Tczewie. Od 1938 
do  1939  roku komendant Posterunku Policji Państwowej 
w Łanowcach. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Wy-
szogrodzie. Przodownik Policji Państwowej.

LEON PUCHOWSKI51 s. Józefa, ur. 18 maja 1892 roku w Sub-
kowach. Z zawodu kowal. Podczas I wojny światowej wal-
czył w armii niemieckiej na froncie zachodnim. Jeden z or-
ganizatorów Straży Ludowej w  Pelplinie (w  1918  roku). 
W 1920 roku wstąpił do Straży Obywatelskiej w Subkowach 
(walczył z oddziałami Grenzschutzu). Od 1922 roku funk-
cjonariusz Policji Państwowej. W  1934  roku przeniesiony 
do Komisariatu Kolejowego Policji Państwowej w Tczewie. 
We wrześniu 1939 roku funkcjonariusz Komisariatu Granicz-
nego w Tczewie. Starszy posterunkowy Policji Państwowej.

TADEUSZ IGNACY SKALSKI s.  Ignacego, ur.  23 listopa-
da 1896  roku w  Dąbrowie Górniczej. Absolwent Szkoły 
Handlowej w Sosnowcu. Od 1914 roku żołnierz Legionów 

51    O Leonie Puchowskim zob. więcej: R. Szwoch, Słownik biograficzny 
Kociewia, t. 4, s. 234–235.
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Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnik 
obrony Lwowa i wojny polsko-bolszewickiej lat 1919–1921. 
W  latach 1932–1935 kierownik Komisariatu Granicznego 
w  Tczewie. W  1937  roku mianowany komendantem Ko-
mendy Powiatowej Policji Państwowej w Tczewie. W latach 
1938–1939 komendant I  Komisariatu Policji Państwowej 
w Lublinie. Nadkomisarz Policji Państwowej.

MICHAŁ SOBCZAK s.  Wojciecha, ur.  21 września 1900  roku 
w Sadowie. Funkcjonariusz Policji Państwowej od 1924 roku. 
We wrześniu 1939 roku funkcjonariusz Posterunku Granicz-
nego w Tczewie. Starszy posterunkowy Policji Państwowej.

JAN SYNORADZKI s.  Piotra, ur.  w  1891  roku w  Berlinie. 
W  policji od  1920  roku (służył m.in. w  Nowym Mieście 
Lubawskim). W latach 1938–1939 funkcjonariusz Komen-
dy Powiatowej Policji Państwowej w Tczewie. Starszy przo-
downik Policji Państwowej.

STEFAN SYRNICKI s. Aleksandra, ur. w 1907 roku w Nowej 
Wilejce. W  policji od  1933  roku. We wrześniu 1939  roku 
funkcjonariusz Posterunku Policji Państwowej w Pelplinie. 
Posterunkowy Policji Państwowej.

LEON TAWDUL s. Juliana, ur. 28 marca 1899 roku w Złotousie. 
Od 1919 do 1921  roku pracownik PKP, a następnie (1921–
1923) żołnierz 81. pułku piechoty. W Policji od 1923  roku. 
Funkcjonariusz Komisariatu Granicznego w Tczewie. W la-
tach 1935–1939 funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Po-
licji Państwowej w Toruniu. Przodownik Policji Państwowej.



45

~ Zamordowani jeńcy obozu w Ostaszkowie ~

JAN TRZEBIATOWSKI s. Wincentego, ur. 31 sierpnia 1903 roku 
w  Parszczenicy. W  Policji od  1929  roku. We wrześniu 
1939 roku służył w Komisariacie Granicznym w Tczewie. 
Starszy posterunkowy Policji Państwowej.

JÓZEF WIERZBOWSKI52 s. Franciszka, ur. 9 marca 1895 roku 
w Dźwierznie. W czasie I wojny światowej wcielony do ar-
mii niemieckiej. Od  1915 do  1918  roku w  niewoli rosyj-
skiej (zesłany na Syberię). Żołnierz (sekcyjny) 160. Pułku 
Ułanów V Dywizji Syberyjskiej. Uczestnik wojny polsko-
-bolszewickiej. W  Policji od  1921  roku (absolwent szkoły 
policyjnej w Toruniu). We wrześniu 1939 roku funkcjona-
riusz Komendy Policji Państwowej w Tczewie. Przodownik 
Policji Państwowej.

ANTONI WIERZCHOWSKI53 s.  Józefa, ur.  20 grudnia 
1896  roku w  Kiekrzu. Uczestnik powstania wielkopol-
skiego. W  latach 1921–1922 funkcjonariusz Straży Celnej 
(absolwent centralnej szkoły Straży Celnej w  Wieluniu). 
Od  1922  roku w  Straży Granicznej. W  latach 1930–1935 
kierownik Komisariatu Straży Granicznej w  Rakowcu, 
a od 1935 do 1939 roku kierownik Komisariatu Straży Gra-
nicznej w Gniewie. Komisarz Straży Granicznej.

ROMUALD [JAN] WIŚNIEWSKI s.  Leopolda, ur.  18 lute-
go 1898  roku w  Mieckach. Od  1918 do  1922  roku służył 

52    O Józefie Wierzbowskim zob. też: J.M. Ziółkowski, Józef Wierzbow-
ski – jeden z wielu… Dzieje policji tczewskiej w okresie międzywojennym, Tczew 
2013, s. 55–80; Ocaleni z niepamięci…, s. 163. 

53    O Antonim Wierzchowskim zob. również: ibidem. 



w  Wojsku Polskim. W  latach 1922–1923 funkcjonariusz 
Straży Celnej. Od 1924 do 1926 roku urzędnik Poczty Pol-
skiej. W policji od 1927 roku. Do lata 1939 roku funkcjona-
riusz Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Tczewie. 
W sierpniu 1939 roku zmobilizowany do wojska. Więziony 
najpierw w obozie w Kozielsku, a następnie w Ostaszkowie. 
Przodownik Policji Państwowej.
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Tak jak w przypadku uprzednio omawianych obozów, ten w Sta-
robielsku, miasteczku położonym niedaleko Charkowa, nad rzeką 
Ajdar, mieścił się w zabudowaniach poklasztornych, zajmujących 
obszar kilku hektarów54. Szesnaście zajmowanych przez polskich 
jeńców budynków, a także kilka ziemianek, otaczał ceglany mur, 
za którym, poza liczącą trzy metry szerokości strefą ochronną, 
znajdowało się dodatkowo ogrodzenie z  drutu kolczastego55. Za 
zabezpieczenie terenu odpowiedzialne były wieże strażnicze, 
a także 10 posterunków zewnętrznych56. Obsługiwali je żołnierze 
z 230. Pułku Wojsk Konwojowych NKWD, którzy nocą wystawia-
li dodatkowe cztery posterunki57. 

Pierwsi polscy jeńcy zostali przywiezieni do Starobielska już 
w  ostatnich dniach września 1939  roku58. Następowała jednak 
ogromna rotacja więźniów. Dopiero w następnych tygodniach roz-
poczęto pracę, by przygotować obóz na przetrzymywanie w nim 

54    A.L. Szcześniak, op. cit., s. 45.
55    Charków. Księga Cmentarna…, s. XXIV.
56    W. Kubiak, op. cit., s. 117.
57    Charków. Księga Cmentarna…, s. XXV.
58    W. Kubiak, op. cit., s. 117.
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polskich oficerów59. Badacze dość powszechnie uznają więc, że for-
malnie obóz został założony dopiero w listopadzie 1939 roku60. 

Według stanu na dzień 1 kwietnia 1940 roku w Starobielsku 
znajdowało się 3893 jeńców, w tym ośmiu generałów, 55 pułkow-
ników, 126 podpułkowników, 316 majorów, 843 kapitanów, 2527 
innych oficerów, dziewięciu wojskowych duchownych, dwóch 
właścicieli ziemskich, pięciu wyższych urzędników państwowych 
i dwie pozostałe osoby61. Z tego ponad połowa – jak wskazuje An-
drzej Leszek Szcześniak – została wzięta do niewoli w Lwowie62. 
Wspomniany badacz podkreśla również, że wśród oficerów rezer-
wy przetrzymywanych w obozie znajdowało się około 400 lekarzy, 
kilkuset prawników, inżynierów, nauczycieli, dziennikarzy itp.63

Likwidacja Starobielska rozpoczęła się 5 kwietnia 1940 roku, 
kiedy na śmierć wysłano pierwszą, liczącą 195 osób, grupę jeń-
ców64. Łącznie wysłano 28 transportów, z czego 25 trafiło do Char-
kowa, na miejsce kaźni65. Z wywiezionych 3888 osób śmierć po-
niosło 380966. Według ustaleń badaczy, jeńcy byli transportowani 
koleją do  dworca w  Charkowie, skąd byli zabierani karetkami 
do  więzienia wewnętrznego NKWD, w  którego piwnicach do-
konywano egzekucji67. W nocy ciała zamordowanych wywożono 
do pobliskiego lasu, gdzie grzebano je we wcześniej przygotowa-
nych jamach o wymiarach 2 x 4 m i głębokości równej 2 m68. 

59    Charków. Księga Cmentarna…, s. XXVII.
60    W. Kubiak, op. cit., s. 117.
61    Charków. Księga Cmentarna…, s. XLIV.
62    A.L. Szcześniak, op. cit., s. 45.
63    Ibidem, s. 46.
64    Charków. Księga Cmentarna…, s. XLVII.
65    Ibidem, s. XLVII–XLVIII.
66    Ibidem, s. XLVIII.
67    Ibidem, s. XLIX
68    Ibidem, s. L.
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ZAMORDOWANI JEŃCY OBOZU 
W STAROBIELSKU

PIOTR RAFAŁ ANTONOWICZ s. Piotra, ur. 24 październi-
ka 1902  roku w  Bielsku Podlaskim. Absolwent Wydziału 
Mechanicznego Szkoły Morskiej w Tczewie (w 1922 roku). 
Z zawodu oficer mechaniki marynarki handlowej. Podpo-
rucznik rezerwy.

JAN IZYDOR BŁĘCKI s.  Izydora, ur.  15 października 
1901 roku w Pelplinie. Uczestnik wojny polsko-bolszewic-
kiej (jako wachmistrz 18. pułku ułanów). Urzędnik Izby 
Skarbowej w Grudziądzu. Brat Bolesława Błęckiego, więź-
nia obozu w Kozielsku, również zamordowanego przez So-
wietów. Porucznik rezerwy.

JAN FELIKS CYBULA s.  Anastazego, ur.  4 maja 1915  roku 
w  Skórczu. Ukończył Państwowe Gimnazjum Humani-
styczne w  Tczewie w  1935  roku. Urzędnik tczewskiego 
Banku Ludowego. We wrześniu 1939 roku zmobilizowany 
do 2. Batalionu Strzelców w Tczewie, dowódca 2. plutonu 
kompani Obrony Narodowej w  Tczewie. Ranny w  czasie 
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działań wojennych, został odesłany do szpitala wojennego na 
zaplecze frontu. Podporucznik rezerwy.

WOJCIECH ROMAN CZERSKI s.  Stanisława, ur.  28 lutego 
1910 roku w Białej Podlaskiej. W 1930 roku rozpoczął naukę 
w Państwowej Szkole Morskiej w Tczewie (naukę ukończył 
już po przeniesieniu placówki do Gdyni). Oficer (pierwszy 
mechanik) na m/s „Lewant”. Podporucznik rezerwy.

TADEUSZ GRACZYK s.  Andrzeja ur.  11 sierpnia 1899  roku 
w  Florentynowie. Od  1918  roku w  Wojsku Polskim (służył 
m.in. w 28. pułku piechoty). W 1924 roku absolwent Oficer-
skiej Szkoły Wojennej Taborów. Adiutant dowódcy 2. Batalio-
nu Strzelców w Tczewie. Ranny 1 września 1939 roku w czasie 
bombardowania miasta, odesłany do szpitala polowego na za-
pleczu frontu. Kapitan piechoty.

BOLESŁAW ANDRZEJ HAGMAJER s. Stanisława, ur. 18 maja 
1905  roku w  Warszawie. Uczestnik wojny polsko-bolsze-
wickiej. Absolwent Wydziału Nawigacji Szkoły Morskiej 
w Tczewie (w 1929 roku). Prokurent w Naczelnej Dyrekcji 
„Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe”. W 1939 roku zmobi-
lizowany do Flotylli Rzecznej w Pińsku. Porucznik rezerwy 
Marynarki Wojennej.

TEOFIL KUC s. Teodora, ur. 7 października 1895 roku. Praco-
wał jako zarządca majątku Matwin w powiecie kartuskim. 
We wrześniu 1939  roku zmobilizowany do  Tczewa, naj-
prawdopodobniej w skład 2. Batalionu Strzelców69. Porucz-
nik pospolitego ruszenia.

69    W. Kubiak, op. cit., s. 191.
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MARIAN BRONISŁAW SAGAŃSKI s. Leona, ur. 21 stycznia 
1892  roku w  Petrykowie. W  1914  roku powołany do  ar-
mii austriackiej (jako jednoroczny ochotnik). Od  1916 
do 1917 roku w niewoli rosyjskiej. Żołnierz Armii gen. Jó-
zefa Hallera (wstąpił do  niej w  1918  roku we Włoszech). 
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej lat 1919–1921. 
W 1932 roku dowódca kompanii w 2. Batalionie Strzelców 
w Tczewie. Przeniesiony do administracji wojskowej (m.in. 
do Powiatowej Komendy Uzupełnień w Sarnach). Kapitan 
piechoty.

ROMAN SKORNIA s.  Franciszka, ur.  5 lutego 1895  roku 
w  Trzemesznie. Uczestnik I  wojny światowej i  powstania 
wielkopolskiego. Żołnierz m.in. 15. pułku ułanów i 62. puł-
ku piechoty. Oficer 2. Batalionu Strzelców w Tczewie70. Ka-
pitan intendentury.

70    Na fakt służby Romana Skorni w tczewskim batalionie wskazywał 
Konrad Ciechanowski; por. K.  Ciechanowski, Pomorska lista katyńska (do-
kończenie), „Pomerania” 1991, nr 4, s. 24–27, a za nim Józef Milewski; por. 
J. Milewski, op. cit., s. 39.
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LOSY NIEUSTALONE. ZAPOMNIANY 
TCZEWSKI POLICJANT

Niestety, pomimo że od samej tragedii minęło ponad siedem-
dziesiąt lat, a prawda o tych wydarzeniach jest wiedzą powszech-
ną, nadal nie jesteśmy w stanie ustalić wszystkich „tczewskich” 
ofiar zbrodni. Obowiązujące przez kilkadziesiąt lat kłamstwo 
uniemożliwiało prowadzenie badań, zbieranie świadectw 
od  członków rodzin, czy osób znających zamordowanych. To 
często oni byli jedynym łącznikiem, dzięki któremu byliśmy 
w stanie powiązać ofiary z terenem powiatu tczewskiego. Czę-
sto dysponujemy świadectwami niekompletnymi, wyrywkowy-
mi, które dziś trudno nam zweryfikować. Pokazuje to przykład 
wspomnianej już tablicy, upamiętniającej m.in. zamordowanych 
bestialsko więźniów Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska. Są na 
niej nazwiska nazwiska osób, których związków z omawianym 
przez nas terenem nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Jako przy-
kład może posłużyć nam ppor. Stanisław Ziejewski. Musimy 
brać jednak pod uwagę, że pamięć o nich, towarzysząca fundo-
waniu tablicy, była wtedy o wiele większa niż teraz, a co za tym 
idzie, również uzasadnienie ich powiązań z terenem powiatu. 

Często nasze informacje o  poszczególnych ofiarach są tak 
szczątkowe, że nie jesteśmy w stanie nie tylko zweryfikować ich 
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„tczewskich” związków, ale również dokładnych personaliów 
danej osoby. Są one śladem złożonego niegdyś świadectwa. 

Doskonale pokazuje to przykład osoby o nazwisku „Gryc”, 
którą fundatorzy, wielokrotnie już wspominanej tablicy, w tczew-
skim kościele farnym, upamiętnili jako więźnia Ostaszkowa. 
Józef Milewski, który jako jeden z pierwszych zajął się sporzą-
dzeniem „kociewskiej” listy ofiar terroru sowieckiego, wymie-
niał wśród domniemanych ofiar zbrodni osobę o tym nazwisku, 
mającą być funkcjonariuszem tczewskiej placówki Policji Pań-
stwowej, widzianą na stacji kolejowej w Ostaszkowie1. Nieste-
ty, nie podaje ona większej ilości informacji bibliograficznych. 
W  opublikowanych księgach cmentarnych Polskiego Cmenta-
rza Wojennego w Miednoje wskazuje się na dwóch policjantów 
o tym nazwisku:

CZESŁAW GRYC s.  Antoniego, ur.  20 września 1898  roku 
w Pułtusku. W policji od 1923  roku. W  latach 1928–1939 
funkcjonariusz Policji Państwowej w Radomsku. Posterun-
kowy Policji Państwowej2.

JAN GRYC s.  Jerzego, ur.  w  1906  roku. W  szeregach policji 
od 1930 roku. We wrześniu 1939 roku służył na terenie woje-
wództwa białostockiego3.

Niestety, w obu przypadkach nie są wskazywane jakiekol-
wiek związki z placówką policji z terenu powiatu tczewskiego. 
Co więcej, Władysław Kubik, tworząc swoją listę ofiar zbrodni 

1    J. Milewski, op. cit., s. 32.
2    Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. I: A-Ł, 

s. 246.
3    Ibidem.
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katyńskiej, związanych z  ówczesnym województwem pomor-
skim, nie podaje, by  z  omawianym przez niego terenem była 
powiązana jakakolwiek osoba o nazwisku „Gryc”4. Dopiero po-
głębione, empiryczne badania mogą przynieść nam oczekiwaną 
odpowiedź. 

Jak bardzo są one potrzebne może wskazywać fakt, że do gro-
na ofiar zbrodni katyńskiej włącza się osoby, których losów nie 
da się powiązać z  omawianą przez nas tragedią, a  niekiedy na-
wet źródła je wykluczają. Najprawdopodobniej było to związane 
z ogromnym chaosem informacyjnym po ostatniej wojnie świa-
towej, w wyniku którego wiele rodzin nigdy nie uzyskało infor-
macji o  losie swoich najbliższych, jak również nieporównywal-
nym charakterem sowieckiego ludobójstwa z wiosny 1940 roku, 
powodującym, iż  dla niektórych bardzo realna stała się bolesna 
możliwość utraty zaginionych członków rodzin w katyńskich do-
łach. Również poznanie ich losów, jak wszystkich, którzy spotkali 
się z machiną terroru państwa sowieckiego, jest niezbędna dla bu-
dowy naszej tożsamości. 

4    W. Kubiak, op. cit., passim.
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OSOBY UZNAWANE ZA JEŃCÓW OBOZU 
W KOZIELSKU

Jako domniemani jeńcy kozielskiego obozu, których nazwiska 
nie występują w opracowywanych w ostatnich latach listach ofiar 
zbrodni katyńskiej, wymieniane są dwie osoby. 

Pierwszą z nich jest KAZIMIERZ LEŚNIEWSKI5, który zo-
stał po raz pierwszy włączony w spis zgładzonych przez funkcjo-
nariuszy NKWD wiosną 1940 roku w Katyniu przez Konrada Cie-
chanowskiego6. Według wspomnianego autora był on absolwentem 
Wyższej Szkoły Technicznej w Poznaniu oraz właścicielem majątku 
w Kursztynie, który został w końcu sierpnia 1939 roku zmobilizo-
wany do wojska7. Nie ma jednak dowodu – wbrew twierdzeniom 
Ciechanowskiego – że trafił on do Kozielska8. 

5    Według Józefa Milewskiego miał on na imię Stanisław; por. J. Mi-
lewski, op. cit., s.  34. Warto dodać, że  międzywojenna prasa potwierdza, 
iż  w  latach dwudziestych majątek Kursztyn należał do  rodziny Leśniew-
skich; zob. m.in.: Ogłoszenie prasowe Leśniewskiego, „Pelplin”, 21 V 1925 r.

6    K. Ciechanowski, Pomorska lista katyńska (dokończenie), „Pomerania” 
1991, nr 4, s. 25.

7    Ibidem.
8    Kazimierz Leśniewski nie występuje również na listach ofiar obozów 

w Ostaszkowie i Starobielsku. Jego nazwisko nie widnieje również na tzw. 
„ukraińskiej liście katyńskiej”. 
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Drugim jest CZESŁAW TEODOR WALIGÓRA, uro-
dzony 6 lipca 1894 roku (syn Franciszka), dzierżawca majątku 
w Małżewku oraz legionista i powstaniec wielkopolski9. Zgod-
nie z ustaleniami Józefa Milewskiego w 1939 roku planowano 
go powołać do  2. Pułku Szwoleżerów w  Starogardzie, kieru-
jąc go jednak ostatecznie do Torunia, skąd trafił do miasteczka 
Stołupce (woj. Nowogrodzkie). Tam, 19 września 1939  roku, 
dostał się do niewoli sowieckiej10. Dalsze jego losy nie są zna-
ne. Został uznany za zmarłego w 1947  roku11. Sam Milewski 
nie wskazuje, tak jak robi to Ciechanowski, że Waligóra trafił 
do obozu w Kozielsku12. Natomiast Ryszard Szwoch uważa taką 
możliwość za prawdopodobną13.

9    J. Milewski, op. cit., s. 44.
10    Ibidem.
11    Ibidem.
12    Ibidem; K.  Ciechanowski, Pomorska lista katyńska (2), „Pomerania” 

1989, nr 10, s. 26.
13    R. Szwoch,, Słownik biograficzny Kociewia, t. 4, s. 290–291.
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W STAROBIELSKU

W  przestrzeni publicznej, głównie za sprawą prowadzonych 
przez Konrada Ciechanowskiego i Józefa Milewskiego badań, na 
„tczewskich” listach więźniów Starobielska występują nazwiska 
dwóch osób, których obecność w tymże obozie najnowsze usta-
lenia wykluczają. 

Najwięcej informacji posiadamy o losach porucznika rezer-
wy ANTONIEGO MITRĘGI14, urodzonego 5 maja 1911 roku, 
nauczyciela z  Nowej Cerkwi. Według ustaleń, poczynionych 
przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, został on 
19 września 1939  roku aresztowany w  Równym, a  następnie 
osadzony w  sowieckich obozach w  Juchnowie oraz Griazow-
cu15. W 1941 roku został żołnierzem Armii Polskiej, dowodzonej 
przez Władysława Andersa, tworzonej w ZSRS16.

14    Nazwisko Antoniego Mitręgi na swojej liście pomorskich ofiar Ka-
tynia umieścił Konrad Ciechanowski; por. K. Ciechanowski, Pomorska lista 
katyńska (4), „Pomerania” 1990, nr 5–6, s. 38. 

15    Dane zawarte na portalu „Indeks Represjonowanych”: http://www.
indeksrepresjonowanych.pl.

16    Ibidem.
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Również nauczycielem, pracującym w  Szkole Powszech-
nej w  Kursztynie był porucznik rezerwy WŁADYSŁAW PIO-
TROWSKI17, urodzony 7 maja 1909 roku. Stosunkowo niewiele 
wiemy o jego losach. Wbrew funkcjonującym opiniom nie został 
osadzony w obozie w Starobielsku. We wrześniu 1939 roku do-
stał się do niewoli sowieckiej. Został następnie osadzony w obozie 
Równe–Lwów, gdzie zaginął w czerwcu 1941 roku18.

17    Nazwisko Władysława Piotrowskiego na tworzonej przez siebie li-
ście pomorskich ofiar Katynia umieścił Konrad Ciechanowski; por. K. Cie-
chanowski, Pomorska lista katyńska (4), „Pomerania” 1990, nr 5–6, s. 38.

18    Dane zawarte na portalu „Indeks Represjonowanych”; http://www.
indeksrepresjonowanych.pl.
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ZAMIAST ZAKOŃCZENIA 

HISTORIA PEWNEJ PRAWDY

Pomimo systematycznej walki komunistów z prawdą o sowiec-
kiej zbrodni z 1940 roku, mimo prób usunięcia z dyskursu pu-
blicznego nazwy „Katyń”, historii zamordowanych polskich 
żołnierzy, policjantów, przedstawicieli elit, nie udało się zdławić. 
Wszechobecna cenzura komunistyczna zabraniała ukazywania 
się publikacji, które w jakikolwiek sposób wskazywałyby na od-
powiedzialność Sowietów. 

Dążenia do prawdy nie mogła jednak powstrzymać nawet 
groźba represji. Co więcej, w realiach nabierającego siły stalini-
zmu, latem 1949 roku, na Pomorzu, na ścianach ubikacji stacji 
kolejowych pojawiły się napisy o treści „Pomścimy niedługo Ka-
tyń”1. Prawda o zbrodni katyńskiej przechowywana była w zaci-
szu domowych ścian, rozpowszechniana za pomocą polskich au-
dycji w stacjach radiowych działających na Zachodzie. To właśnie 
za „żelazną kurtyną” pojawiały się pierwsze książki na ten temat, 
jak np. Wspomnienia starobielskie (pierwsze wydanie w 1944 roku) 

1    AIPN Gd, 0046/5, Sprawozdanie miesięczne Wojewódzkiego Urzę-
du Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku, 7 VIII 1949, k. 123–124.
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Józefa Czapskiego2, czy też wydane w 1948 roku Zbrodnia katyń-
ska w świetle dokumentów3 oraz wspomniane już W cieniu Katynia 
Stanisława Swianiewicza. W Krakowie, w 1978 roku, za sprawą 
Adama Macedońskiego, Andrzeja Kostrzewskiego, Stanisława 
Tora, Kazimierza Godlewskieo oraz Leszka Martini, powstał 
tajny Instytut Katyński, który zajmował się m.in. tłumaczeniem 
obcojęzycznych publikacji, traktujących o  zbrodni katyńskiej4. 
W imię prawdy dochodziło również do tragicznych wydarzeń. 
W piątek 21 marca 1980 roku, w ramach protestu przeciw kłam-
stwu katyńskiemu, na krakowskim Rynu Głównym, aktu samo-
spalenia dokonał Walenty Badylak5.

Dopiero erozja systemu komunistycznego i  coraz bardziej 
widoczne zmiany demokratyczne końca lat osiemdziesiątych 
poprzedniego wieku, pozwoliły na pojawianie się w oficjalnym 
obiegu, wcześniej nielegalnie kolportowanych, prac o Katyniu. 
Polscy badacze mogli bez kłopotów zająć się tym zagadnieniem. 
Pojawiały się coraz to nowsze opracowania, jak np. cytowane 
wielokrotnie już prace Czesława Madejczyka, czy też Andrze-
ja Leszka Szcześniaka. Latem 1989 roku, na łamach „Dzienni-
ka Bałtyckiego”, gdzie 43 lata wcześniej przypisywano winę za 
zbrodnie Niemcom, teraz bez ogródek oskarżano o jej dokona-
nie funkcjonariuszy NKWD6. We wrześniu tego samego  roku 
Konrad Ciechanowski, na łamach „Pomeranii”, pisał: „opubli-

2    J. Czapski, Wspomnienia starobielskie, b.m.w. 1945.
3    Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, Londyn 1982. 
4    Więcej o historii Instytutu Katyńskiego zob. A. Macedoński, Historia 

Instytutu Katyńskiego w Polsce, „Zeszyty Katyńskie” 1996, nr 6, s.188–192.
5    P. Gasztold-Seń, Siła przeciw prawdzie. Represje aparatu bezpieczeństwa PRL 

wobec osób kwestionujących oficjalną wersję Zbrodni Katyńskiej, [w:] Zbrodnia Katyń-
ska. W kręgu prawdy i kłamstwa, S. Kalbarczyk (red.), Warszawa 2010, s. 147.

6    O tym się mówi za Bugiem, „Dziennik Bałtycki”, 3 VIII 1989.
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kowanie w  miarę możliwości pełnej listy nazwisk zamordo-
wanych lub zaginionych nie będzie tylko zebraniem materiału 
dokumentacyjnego, ale stanowić będzie wyraz hołdu społeczeń-
stwa pomorskiego dla synów tej ziemi – ofiar mordu katyńskiego 
i zaginionych w ZSRR w nie ustalonych okolicznościach”7. To 
on zaczął publikować, ukazującą się w latach 1989–1991, pomor-
ską listę katyńską8. Wkrótce zaczęły powstawać podobne wykazy 
w innych częściach kraju, upamiętniające osoby związane z da-
nymi regionami, zamordowane w 1940 roku9. 

Dążenie do prawdy przyniosło przełom. W kwietniu 1990 roku 
władze ZSRS wydały oświadczenie, w którym uznały zbrodnię ka-
tyńską za „jedną z najstraszniejszych zbrodni stalinizmu”10.

Razem z pracami badawczymi ruszyły, na początku lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku, prace ekshumacyjne. Jed-
ne z  pierwszych, rozpoczęte w  październiku 1991  roku, mia-
ły charakter sondażowy11. Prace były kontynuowane również 

7     Cyt. za: K. Ciechanowski, Pomorska lista katyńska, „Pomerania” 1989, 
nr 9, s. 15. 

8    W  kolejnych miesiącach lista ukazywała się w  następujących arty-
kułach: idem, Pomorska lista katyńska (2), „Pomerania” 1989, nr 10, s. 23–26; 
idem, Pomorska lista katyńska (3), „Pomerania” 1990, nr 1, s. 22–23; idem, Po-
morska lista katyńska (4), „Pomerania” 1990, nr 5–6, s. 36–39; idem, Pomorska 
lista katyńska (dokończenie), „Pomerania” 1991, nr 4, s. 24–27.

9    Zobacz m.in.: J. Giza, Nowosądecka List Katyńska: pomordowani w Rosji 
Sowieckiej, Kraków 2009; Z. Kościański, Nowotomyska lista katyńska: historia 
i pamięć, Nowy Tomyśl 2010; Lubelska lista katyńska: księga pamięci Lubelskiej 
Rodziny Katyńskiej, oprac. A. Winiarz, Lublin 1997. 

10    Wstęp, „Zeszyty Katyńskie” 1992, nr 2, s. 5.
11    S. Jaczyński, Stan badań nad zbrodnią katyńską z perspektywy 65 lat, „Ze-

szyty Katyńskie” 2005, nr 20, s. 92. Swoje obszerne relacje z prowadzonych 
w lipcu i sierpniu 1991 roku prac złożył Stanisław Mikke; por. S. Mikke, 
Misja. Część 1. Starobielsk–Charków, „Palestra” 1992, nr 1–2, s. 21–39; idem, 
Misja. Część 2. Ostaszków–Miednoje, „Palestra” 1992, nr 3–4, s. 3–22.



66

~ Część 1. Zamiast zakończenia ~

w następnych latach, m.in. w 1994, 1995 i 1996 roku. Jak wska-
zywała Ewa Gruner-Żarnoch – uczestniczka tych prac w char-
kowskim lesie, a  także córka zamordowanego polskiego ofice-
ra – „Co odnaleźliśmy poza szczątkami? Ponad dziesięć tysięcy 
różnorodnych przedmiotów należących do  pomordowanych: 
dokumenty, pieniądze, odznaczenia, wyposażenie wojskowe, 
menażki, manierki, papierośnice. Sporo książek: Kraszewskiego, 
Sienkiewicza, podręczników. Ponadto wiele guzików, zegarków, 
medalików, obrączek, sygnetów rodowych. Na niektórych były 
nazwiska lub inicjały. Wszystkie trafiły do Muzeum Katyńskiego 
w Warszawie. Pamiętam dobrze zachowany plecak z chustkami 
do nosa. Nigdy nie zapomnę też buta, tzw. apelówki, z podeszwą 
wystruganą z drewna, aby rozpadające się obuwie było cieplejsze 
i chroniło przed mrozem podczas codziennych apeli. Wśród jeń-
ców Starobielska było około trzystu lekarzy – to dlatego w cza-
sie prac ekshumacyjnych znajdowaliśmy ampułki, strzykawki, 
leki, narzędzia i słuchawki lekarskie, termometr, opaski. Często 
myślałam: może należały do mego ojca? W starobielskim obozie 
pracował przecież w izbie chorych”12.

Kolejnym krokiem w przywracaniu pamięci i godności było 
stworzenie w  miejscach kaźni polskich cmentarzy wojennych, 
na których, z  odpowiednimi honorami, pochowano ofiary tej 
zbrodni. Kolejno, w uroczystej oprawie, otwierano je w Char-
kowie (17 czerwca 2000  roku), Katyniu (28 lipca 2000  roku), 
Miednoje (2 września 2000  roku) oraz w  Kijowie–Bykowni 

12    T. Kaczorowska, op. cit., s. 46. Warto wspomnieć, że obszerne rela-
cje z prac ekshumacyjnych z lat 1995–1996 opublikował, wspomniany już, 
Stanisław Mikke; zob. szerzej: S. Mikke, Katyń 1995 r. Przedostatni rozdział, 
„Palestra” 1996, nr 7–8, s. 67–98; idem, „Lepiej mężnemu: Śpij mężny. Charków 
1996 r., „Palestra” 1997, nr 5–6, s. 47–89; idem, W Katyniu i Miednoje, „Pale-
stra” 1995, nr 3–4, s. 6–39.
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(21 września 2012  roku)13. Ponadto w całej Polsce zaczęły po-
wstawać kolejne formy upamiętnienia. Samej zbrodni, czy też 
poszczególnym jej ofiarom, poświęcone zostały tablice, pomni-
ki, szkoły, ulice. Od wielu lat na popularności zyskuje akcja sa-
dzenia tzw. „dębów pamięci”, wpisując w  przestrzeń poszcze-
gólnych społeczności, sylwetki związanych z  nimi osób, które 
zostały zamordowane przez Sowietów przed siedemdziesięciu 
siedmiu laty. 

Takie same inicjatywy od  lat podejmowane są również na 
terenie powiatu tczewskiego.

W Tczewie, już w 2000 roku, biskup pelpliński Jan Bernard 
Szlaga poświęcił tablicę, umieszczoną w kościele farnym pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego, na której upamiętniono nazwiska 
kilkudziesięciu „tczewskich” ofiar zbrodni katyńskiej z obozów 
w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, a także innych, jeszcze 
nam nieznanych miejsc na terenie byłego ZSRS14. W pobliskim 
Pelplinie, w  2010  roku, w  Zespole Kształcenia i  Wychowania 
nr 1, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą por. Ludwiko-
wi Redzimskiemu, mieszkańcowi  Pelplina, zamordowanemu 
w Katyniu15. W całym powiecie od lat uroczyście obchodzony jest 
„Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”, kiedy to jego miesz-
kańcy w różny sposób oddają hołd tym, o których pamięć przez 
lata zakłamywano. 

13    Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, s. LXXIV, 
LXXV; Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. I: A–Ł, 
s. LXXVI; Polski Cmentarz Wojenny Kijów–Bykownia, t. I: A–B, A.K. Kunert 
(red.), Warszawa 2015, s. 9. O cmentarzach tych zob. również: A. Przewoź-
nik, Cmentarze katyńskie, Warszawa 2009.

14    Na wspomnianej tablicy upamiętniono również osoby uprowadzo-
ne przez Sowietów z terenu powiatu tczewskiego w 1945 roku.

15    W. Kubiak, op. cit., s. 388.
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przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych



80

WOJCIECH ROMAN CZERSKI (1910–1940)
fot. ze zbiorów Muzeum Katyńskiego w Warszawie

Zdjęcie udostępnione za zgodą Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
Oddziału Martyrologicznego – Muzeum Katyńskie. Całość ani żadna z jego części nie może być 

przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych
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TADEUSZ FRANCISZEK CHEŁMECKI (1896–1940)
fot. ze zbiorów Muzeum Katyńskiego w Warszawie

Zdjęcie udostępnione za zgodą Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
Oddziału Martyrologicznego – Muzeum Katyńskie. Całość ani żadna z jego części nie może być 

przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych
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PIOTR RAFAŁ ANTONOWICZ (1902–1940)
fot. ze zbiorów Muzeum Katyńskiego w Warszawie

Zdjęcie udostępnione za zgodą Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
Oddziału Martyrologicznego – Muzeum Katyńskie. Całość ani żadna z jego części nie może być 

przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych
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JAN IZYDOR BŁĘCKI (1901–1940)
fot. ze zbiorów Muzeum Katyńskiego w Warszawie

Zdjęcie udostępnione za zgodą Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
Oddziału Martyrologicznego – Muzeum Katyńskie. Całość ani żadna z jego części nie może być 

przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych
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JAN FELIKS CYBULA (1915–1940)
fot. ze zbiorów Muzeum Katyńskiego w Warszawie

Zdjęcie udostępnione za zgodą Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
Oddziału Martyrologicznego – Muzeum Katyńskie. Całość ani żadna z jego części nie może być 

przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych



85

BOLESŁAW ANDRZEJ HAGMAJER (1905–1940)
fot. ze zbiorów Muzeum Katyńskiego w Warszawie

Zdjęcie udostępnione za zgodą Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
Oddziału Martyrologicznego – Muzeum Katyńskie. Całość ani żadna z jego części nie może być 

przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych
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ROMUALD WIŚNIEWSKI (1898–1940)
fot. ze zbiorów Muzeum Katyńskiego w Warszawie

Zdjęcie udostępnione za zgodą Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
Oddziału Martyrologicznego – Muzeum Katyńskie. Całość ani żadna z jego części nie może być 

przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych
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JÓZEF WIERZBOWSKI (1895–1940)
fot. ze zbiorów Muzeum Katyńskiego w Warszawie

Zdjęcie udostępnione za zgodą Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
Oddziału Martyrologicznego – Muzeum Katyńskie. Całość ani żadna z jego części nie może być 

przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych
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AKT NADANIA KRZYŻA MEDALU NIEPODLEGŁOŚCI 
JÓZEFOWI WIERZBOWSKIEMU

fot. ze zbiorów Muzeum Katyńskiego w Warszawie

Zdjęcie udostępnione za zgodą Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
Oddziału Martyrologicznego – Muzeum Katyńskie. Całość ani żadna z jego części nie może być 

przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych
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EDWARD KAROL OKULSKI (1891–1940)
fot. ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie



~ Aneksy ~

90

AKT MIANOWANIA EDWARDA OKULSKIEGO 
NA STANOWISKO INSPEKTORA CELNEGO

fot. ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie



~ Aneksy ~
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KS. BISKUP JAN BERNARD SZLAGA ŚWIĘCI TABLICĘ 
KU CZCI REPRESJONOWANYCH 

PRZEZ SOWIETÓW, ZAWIESZONĄ  
W TCZEWSKIM KOŚCIELE FARNYM (2000 ROK)

fot. Stanisław Zaczyński 
(w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie)



~ Aneksy ~
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POCZTY SZTANDAROWE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I SZKÓŁ 
PODCZAS UPAMIĘTNIENIA OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ 

W TCZEWIE W 2010 ROKU

fot. Jacek Cherek



~ Aneksy ~

93

TCZEWSCY HARCERZE ODDAJĄ HOŁD OFIAROM 
TERRORU SOWIECKIEGO (2016 ROK)

fot. Jacek Cherek





Marcin Kłodziński, ur.  w  1986  roku 
– historyk, absolwent Wydziału Histo-
rycznego Uniwersytetu Gdańskiego. 
Od  2010  roku doktorant tegoż wydzia-
łu. W  swojej pracy badawczej zajmuje 
się działalnością kontrwywiadu Wojsk 
Ochrony Pogranicza na Wybrzeżu, 
a  także dziejami Pomorza Gdańskiego 
w  XX  wieku, ze szczególnym uwzględ-
nieniem powiatu tczewskiego. Autor kil-
kudziesięciu artykułów naukowych i po-
pularnonaukowych, ukazujących się na 
łamach: „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, „Gazety 
Tczewskiej”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Naszego 
Słowa, Pamięci i Sprawiedliwości”, „Problemów Ochrony Granic”, 
„Słupskich Studiów Historycznych”, „Tek Gdańskich”, „Tek Ko-
ciewskich”, „Wochenblattu”. Laureat nagrody Starosty Tczewskiego 
za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszech-
niania i  ochrony kultury za 2011 rok. Pod kierunkiem prof. UG, 
dr. hab. Grzegorza Berendta, przygotowuje rozprawę doktorską pt. 
Funkcjonowanie aparatu władzy politycznej w Tczewie i powiecie tczewskim 
w latach 1945–1956.

Od  2014  roku pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, gdzie jest m.in. członkiem re-
dakcji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”.
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