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SEMMERLING JAN (1916-1940)
członek kierownictwa lokalnej organizacji konspiracyjnyej kierowa
nej przez bosmana J.Kuchnowskiego
Ur.8 X 1916 r. w Starzynie pow.Puck, jako syn Jana. Ojciec
zginął tragicznie w 1920 r. podczas zajmowania Pomorza przez o d 
działy polskie. W 1930 r. razem z matką przeniósł się do Rumi,
gdzie na ul. Lipowej posiadali tzw. resztówkę. Ojczym był sołtysem
Rumi. Brak bliższych danych o jego młodości. Prawdopodobnie pr z e 
szedł przeszkolenie w ramach Przysposobienia Wojskowego Lotniczego
mającego ośrodek szkoleniowy na lotnisku w Rumi. W latach 1938-1939
odbywał służbę wojskową w ramach XIII kursu Szkoły Podchorążych
Rezerwy Lotnictwa w Sadkowie. Brał udział w walkach we wrześniu
1939r. Dotarł aż w rejon Zaleszczyk. Wrócił następnie do Warszawy.
Do Rumi dotarł w grudniu 193 9 r. Jego ojczym został zastrzelony
przez Niemców bezpośrednio po zajęciu Rumi we wrześniu 1939 r. Po
przyjeździe do Rumi podjął pracę w porcie gdyńskim. M.in. przejmo
wał bagaże Baltendeutschów przypływających do Gdyni w ramach akcji
osiedleńczej.
Wprowadzony został do lokalnej organizacji konspiracyjnej
kierowanej przez emerytowanego bosmana Józefa Kuchnowskiego z Rumi.
Wszedł w skład kierownictwa tej organizacji, która objęła swoją
działalnością teren Rumi oraz Gdyni i okolicznych wsi. Nie udało
się ustalić czy miała ona jakieś powiązania z większą ogólnopolską
organizacją konspiracyjną. S. włączył do niej m.in. instruktorów
harcerskich i byłych harcerzy z Rumi i Chylonii. Przygotowując się
do podjęcia działalności zbrojnej członkowie tej organizacji zbie
rali broń z terenów walk toczonych na przedpolach Gdyni we wrześniu
1939 r. S. nie zdołał rozwinąć szerszej działalności. Na skutek
zdrady i wprowadzenia do organizacji konfidenta gestapo gdyńskie
zdołało ustalić jego funkcję w kierownictwie tej grupy. Aresztowany
został w Rumi razem z innymi członkami w godzinach rannych 4 czer
wca 1940 r. Funkcjonariusze gestapo bezskutecznie poszukiwali w
jego domu broni ukrytej w piwnicy. Przewieziony następnie do sie
dziby gestapo w Gdyni na Kamiennej Górze przeszedł tam wstępne
śledztwo. f a s a c z ^ Tego samego dnia w dużej (liczącej ok. 180 osób)
członków organizacji został wywieziony do obozu Stutthof. Jeszcze
w obozie przesłuchiwany był przez gestapowców z Gdańska. Prawdopo
dobnie po zakończeniu śledztwa doraźny sąd policyjny w Gdańsku
wydał na niego i kilku innych członków kierownictwa organizacji
karę śmierci. Zastrzelony został niespodziewanie na terenie lasu
obok obozu Stutthof w dniu 6 VII 1940 r. przypuszczalnie na rozkaz
szefa gestapo gdańskiego. W odstępach kilku dni w podobny sposób
zastrzeleni zostali także inni członkowie kierownictwa organizacji,
którym w dokumentach obozowych wpisano, że zastrzeleni zostali
podczas próby ucieczki. Jego zwłoki pochowane zostały na cmentarzu
w Gdańsku-Zaspie, gdzie w latach 1939-1942 chowano ciała więźniów
obozu Stutthof. Rodzina otrzymała pismo komendantury obozu informu
jące, że zmarł w Stutthofie 6 VII 1940 r.
AMS, księga zmarłych obozu Stutthof,sygn.Z-V-2,s .573, rei. Cz.Nocunia i Anny Nocuń (siostry J .Semmerlinga); B .Chrzanowski, A.Gąsiorowski, Konspiracja gdyńska 1939-1945, "Rocznik Gdyński",nr 5, 1984,

4

s.149; K.Leski, Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera
wywiadu i kontrwywiadu AK, Warszawa 1989, s.495; Zarys dziejów
Rumi, Toruń 1994, s.178.
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Sem m erling Jan (1916-1940), zca dcy tajnej
organizacji wojskowej „Batalion M orski”.
/!
Urodzony 8 X 1916 r. w Starzynie, pow. Puck;
syn rolników Jana i Agnieszki z d. Dominik. Był
jednym z pięciorga dzieci. Jako pięcioletni chło
piec stracił ojca. Był wychowywany przez matkę i
ojczyma. Do r. 1930 uczęszczał do „Collegium
M arianum ” w Pelplinie. Po przeniesieniu się ro
dziny do Rumi kształcił się w gimnazjum w Wej
herowie, gdzie uzyskał m aturę. Mieszkając blisko
lotniska wojskowego w Rumi, spędzał tam cały
wolny czas, zapoznając się ze sztuką latania, która
2 *była jego pasją. Ukończył jeden z kursów przyspoB § I B J u l a i
sobienia obronnego, organizowanych na tym lot
nisku pod kierunkiem kpt. Stablewskiego. (Był to
prawdopodobnie kurs wojskowego Przysposobienia Lotniczego). W latach 1938-1939 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Rado
miu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. dotarłszy aż w rejon Zaleszczyk.
Po kapitulacji, przez Warszawę, Pelplin, wrócił w grudniu 1939 r. do Rumi. Udało
mu się zatrudnić w porcie gdyńskim, m.in. przy przyjmowaniu bagaży Baltendeutschów przypływających do Gdyni w ramach niemieckiej akcji przesiedleńczej. Rów
nież w grudniu 1939 r. został członkiem tajnej organizacji wojskowej „Batalion
M orski”, założonej w listopadzie tegoż roku przez emerytowanego bosmana Józefa
Kuchnowskiego. Od początku swojej przynależności pełnił funkcję zastępcy Kuchnowskiego jako dowódcy. Wprowadził do „Batalionu” grupę swoich kolegów —
instruktorów harcerskich i szeregowych harcerzy. Przygotowując „Batalion” do
działań zbrojnych, razem z dcą prowadził szkolenie wojskowe dla nich, organizował
zbiórkę broni i amunicji pozostawionej po walkach wrześniowych na terenie Gdyni,
Rumi i okolicznych miejscowości. „Batalion” działał do czerwca 1940 r. Wtedy, na
skutek zdrady jednego z jego członków, który okazał się konfidentem gestapo,
nastąpiło aresztowanie większości konspiratorów. Semmerling, choć wiedział o in
wigilacji przez gestapo i mógł ratować się ucieczką, nie uczynił tego ze względu na
zagrożenie rodziny — matki i rodzeństwa. Został aresztowany w domu 4 VI 1940 r.
Po pierwszym przesłuchaniu połączonym z torturami, został przewieziony do siedzi
by gestapo w Gdyni-Kamiennej Górze i poddany wstępnemu śledztwu. W tym sa
mym dniu został przetransportowany do obozu koncentracyjnego Stutthof, gdzie
był przesłuchiwany przez gestapowców z Gdańska, a następnie osądzony przez do
raźny sąd policyjny w Gdańsku na karę śmierci (podobnie jak kilku innych człon
ków kierownictwa tej samej organizacji), jako aresztowanego (rzekom o) z bronią
w ręku. Po dwumiesięcznym pobycie w obozie specjalnie szykanowany i poniżany,
został w dn. 6 VII 1940 r. rozstrzelany przez wachmana, dozorującego grupę
więźniów karczujących las, w której był Semmerling.
W dokumentach obozowych zapisano, że został zastrzelony podczas próby
ucieczki. (W podobny sposób rozstrzelano i „udokum entowano” fakt śmierci kilku
innych członków „Batalionu”). W zawiadomieniu do rodziny kom endant obozu
podał, że zmarł po przesłuchaniu. Według zeznań współwięźniów i świadków
śmierci Semmerlinga — Franciszka R ode i Nikielskiego, odznaczał się bohaterską
postawą wobec wroga i wyjątkowo życzliwym stosunkiem wobec współwięźniów
(oddawał im nawet swoje porcje żywnościowe).
Został pochowany na cmentarzu więźniów Stutthofu w G dańsku-Zaspie w
miejscu nr 528, na którym rodzina uformowała grób, od 1945 r. opatrzony krzyżem.
Ojczym Jana, Leon Semmerling został rozstrzelany przez Niemców 12 IX 1939 r.
M atka Agnieszka, siostra Anna i bracia Alojzy i Czesław, represjonowani przez
Niemców, przeżyli wojnę.
AMSt., Księga zmarłych Z -V -Z , s. 573; AP AK, T.: Pstrągowski S., Sądecki K., Semmerling J. (rei. siostry Anny zam. Nocuń, kopia zaświadczenia komendanta obozu Stutthof o śmierci J. Semmerlinga); C h r z a n o w s k i B., Konspiracja...-, G ą s i o r o ws k i A., O h es okupacji (1939-1945), [w:] Zarys dziejów Rumi, Gdańsk 1994, s. 165-180;
C h u d y A., Zaspa., (mps); M i l c z e w s k i Z., Wejherowo i powiat morski, wrzesień
1939 — maj 1945, Gdańsk 1991, s. 253.
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Członsk kierownictwa bezimiennej lokalnej organi
zacji konspiracyjnej powstałej już na przełomie
października i listopada i939 r . w rejonie Rumii i
Oksywia, Pozostali członkowie kierownictwa to;
Jan Kuchnowski - emerytowany bosman Marynarki
Wojennej i Franciszek Wojewódka, Zdołali oni
stworzyć o r g a n i z a c j e liczącą £00 członków i zebrać
duże ilości amunicji. Jednak w czerwcu 1940r, cała
organizacja została aresztowana, a broń skonfisko
wano, Cześć aresztowanych, została bez śledztwa
skierowana do Stutthofu, gdzie większość zmarła,
Trzej wspomniani kierownicy po miesięcznym
śledztwie zostali natychmiast przekazani do
S tU1tjlO fu —do- iepg-OJalfiO g O PO t,r ak t OW an ia— i— po— p a r u—
dniach zamordowani, Przeżyli tylko nieliczni
członkowie grupy.

K ,Ciechanowski, Regionalne; [w:] Walka podziemna.,
a , 218,
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