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Komorowski Klemens Jan /1915-1942/ppor.rez*\ -WPlj wywiadowca ZJ.
Ur. 17.V. 1915 r. w Gostyczynie pow. Tuchola. W latach 1921-1929
uczęszczał do szk.wydział. w Tucholi i Starogardzie. Uczył się w
gim&. w Grudziądzu a następnie w Gdyni. W 1935 r. otrzymał świade{
ctwo dojrzałości w Pryw. Męskim fllmn. Tow. Szkoły Óredniej w G$yni.
W latach 1936-1939 studiował na Wydz. Prawno-Ekonom. Unlw.Pozn.
W czasie studiów pracował na nocnej zmianie jako dyspozytor w fir
mie ekspedycyjnej "C.Hartwig". Latem 1939 r. odbył ćwiczenia woj
skowe i otrzymał stopień ppor. rez.
^mobilizowany brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Po rozbi
ciu jednostki w której walczył, uniknął niewoli .Wrócił do Gdyni
18.X.1939 r. W listopadzie 1939 r. wyjechał do Warszawy. Zamiesz
kał tam na ul.Lisa Kuli 9, a następnie na Chmielnej 15/27, razem
z kolegami z gimn.gdyńskiego,* Witoldem Porożyńskim i Vi'itoldem Stulgińskim. W W'arszawie pracował początkowo przy wyładunku wagonów. Od
czerwca 1940 r. podjął stałą pracę jako spedytor w Oddz.Warszawskim
"C.Hartwig".
W nieznanych okolicznościach nawiązał kontakt z org. ZJ. Przypu
szczalnie poprzez bardzo aktywnych w ZJ w Warszawie , przedwojen
nych mieszkańców Gdyni, wysiedlonych z miasta jesienią 1939 r. Jego
funkcja w ZJ nie jest dokładnie znana. Wiadomo tylko, że zaangażowa
ny był w utrzymywanie łączności pomiędzy Oicręgiem Pom. fcJ, działają
cym w Warszawie a jego komórkami terenowymi na Pom. W Warszawie pod
porządkowany był M.Dukalskiemu ps.HPomorski", kmdt Okr. Pom. ZJ.
Mieszkanie na Chmielnej, w którym był zameldowany, stanowiło ważny
lokal kontaktowy ZJ. Przechowywano tam także prasę i wydawn. propa
gandowe ZJ. Komorowski od^ył kilka podróży na Pom., wykonując zada
nia wywiadowcze, w tym do Torunia i Gdyni.Zbierał dane o okrętach
niemieckieh, stacjonujących w porcie gdyńskim oraz fotografował obie
kty bazy Kriegsmarine w Gdyni. Utrzymywał kontakt z komandorem Kons-
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tantym Jacyniczea, w sztabie KG AK kierownikiem zawiązków terenowych
na Wybrzeżu

Wy h .Marynarki krypt."Alfa", a także z hm B.Porożyńskim,

wizytatorem Chor. Pom. Sz S2 . Zagrożony aresztowaniem w związku z
a

^

| falą dekonspira1cji w szeregach ZJ w końcu maja 1942 r . ,wyjechał z
o
^
Warszawy z narzeczoną I.Wolff oraz z W.Porożyńskim. Po krótkim poby
cie w Zakopanem i Krynicy Górskiej, gdzie zbierał informacje o tran
sportach rannych żołnierzy niemieckich na frontu wsch., wrócił do
Warszawy. Aresztowany przez gestapo w mieszkaniu na Chmielnej, tciedy leżał chory na grypę. W czasie rewizji znaleziono na szafie wa
lizkę z ulotkami i prasą konspiracyjną. Wywieziony został z War
szawy do Lublina i osadzony w więzieniu śledczym policji bezp. dystr. lubelskiego na Zamku. W trakcie ciężkiego śledztwa, torturowa
ny. W grypsie wysianym do narzeczonej, prosił o truciznę. Z wyro
kiem śmierci wysłany do Oświęcimia, prawdopodobnie na początku wrze
śnia 1942 r. Zamordowany w Oświęcimiu 25.IX.1942 r.
OK
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AMSt: Dokumenty K.Komorowskiegoj1/świadectwo dojrzałościr2/ieg.«łu-^
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żbowa "C^Hartwig11 nr 6298 z TO. VI* 1940r— ^3/Sterbeurkunde nr 32862/
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V942-z-44»X*Jł-942^ Rei. [siostry H.Wołyńskie j,

|—I r^P

M.Dukalskiego,T.Regenta, L.Śliwińskiej•
A.Gąsiorowski
/
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Komorowski Klemens Jan (1915-1942), wywiadowcaZJ.
Ur. 17 V 1915 r. w Gostycynie pow. Tuchola. W latach 1921-1929 uczęszczał do
szkoły wydziałowej w Tucholi i Starogardzie. Uczył się następnie w gimnazjum w Grudziądzu.
W 1935 r. otrzymał świadectwo dojrzałości w Prywatnym Męskim Gimnazjum w Gdyni. W
latach 1936-1939 studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego.
W czasie studiów pracował jako dyspozytor w firmie ekspedycyjnej “C. Hartwig” . Latem
1939 r. odbył ćwiczenia wojskowe i otrzymał stopień ppor. rez.
Zmobilizowany brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Po rozbiciu jednostki, w której
walczył, uniknął niewoli. Wrócił do Gdyni 18 X 1939 r. W listopadzie 1939 r. wyjechał do
Warszawy. Zamieszkał tam razem z kolegami z gimnazjum gdyńskiego —^Witoldem
Porożyńskim i Witoldem Stulgińskim. Pracował początkowo przy wyładunku wagonów.
Od czerwca 1940 r. podjął stałą pracę jako spedytor w Oddziale Warszawskim “C. Hartwig”.
W nieznanych okolicznościach nawiązał kontakt z organizacją ZJ. Przypuszczalnie poprzez
bardzo aktywnych w ZJ w Warszawie przedwojennych mieszkańców Gdyni, wysiedlonych
z miasta jesienią 1939 r. Jego funkcja w ZJ nie jest dokładnie znana. Wiadomo tylko, że
był zaangażowany w utrzymywanie łączności pomiędzy Okręgiem Pom. ZJ, działającym w
Warszawie, a jego komórkami terenowymi na Pomorzu. W Warszawie podporządkowany
był Mieczysławowi Dukalskiemu ps. “Pomorski”, kmdtowi Okręgu Pom. ZJ. Mieszkanie na
ul. Chmielnej 15/27, w którym był zameldowany, stanowiło ważny lokal kontaktowy ZJ.
Przechowywano tam także prasę i wydawnictwa propagandowe ZJ. Komorowski odbył kilka
podróży na Pomorze, wykonując zadania wywiadowacze, w tym do Torunia i Gdyni. Zbierał
dane o okrętach niemieckich, stacjonujących w porcie gdyńskim oraz fotografował obiekty
bazy Kriegsmarine w Gdyni. Utrzymywał kontakt z komandorem Konstantym Jacyniczem,
kierownikiem zawiązków terenowych na Wybrzeżu Wydz. Marynarki, kiypt. “Alfa” w sztabie
KG AK, a także z hm. Benedyktem Porożyńskim wizytatorem Chorągwi Pom. Sz Sz. Zagrożony
aresztowaniem w związku z falą dekonspiracji w szeregach ZJ w końcu maja 1942 r. wyjechał
z Warszawy z narzeczoną I. Wolff oraz z Witoldem Porożyńskim. Po krótkim pobycie w
Zakopanem i Krynicy Górskiej, gdzie zbierał informacje o transportach rannych żołnierzy
niemieckich z frontu wschodniego, wrócił do Warszawy. Aresztowany został przez gestapo
w mieszkaniu na ul. Chmielnej, kiedy leżał chory na grypę. W czasie rewizji znaleziono na
szafie walizkę z ulotkami i prasą konspiracyjną. Wywieziony został z Warszawy do Lublina i
osadzony w więzieniu śledczym policji bezpieczeństwa dystryktu lubelskiego na Zamku.
Torturowany w trakcie ciężkiego śledztwa. W grypsie wysianym do narzeczonej prosił o
truciznę. Z wyrokiem śmierci wysiany do Oświę^uiia prawdopodobnie na początku września
1942 r. Zamordowany 2 5 IX 1942 r.
AMSt: dok. K. Komorowskiego; rei. siostry Wołyńskiej H., Dukalskiego M., Regenta T.,
Śliwińskiej L.; zbiory autora.
Andrzej Gąsiorowski
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