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SUWALSKI ALFONS ps."Ali" (1914-1983)
członek Szarych Szeregów i ZWZ-AK w Gdyni
Ur. 18 VI 1914 r. w Grudziądzu, jako syn Walentyna i Ksawery
Marchlewicz. Po ukończeniu szkoły powszechnej i Technikum Mechani
cznego w Grudziądzu przeniósł się do Gdyni. W latach 1933-1937
pracował jako ślusarz okrętowy w stoczni gdyńskiej. W latach 1937193 9 był zatrudniony jako ślusarz w Urzędzie Morskim w Gdyni.
W latach 1936-1937 odbył służbę wojskową. W dniu 1 VII 1939 r.
został powołany na ćwiczenia rezerwy do Kadry Floty, z przydziałem
do artylerii przeciwlotniczej. Brał udział w walkach na Wybrzeżu
(Obłuże i Kępa Oksywska). Dostał się do niewoli
17 września 1939
r. Początkowo umieszczony został jako jeniec w Gdańsku na Biskupiej
Górce. Następnie niezgodnie z prawem międzynarodowym osadzony
został jako więzień nr 5092 w obozie Stutthof, gdzie więziony był
do 9 II 1940 r. Po zwolnieniu z obozu i powrocie do Gdyni przez
Arbeitsamt skierowany był jako ślusarz do pracy w budowanej przez
Niemców stoczni DWK-Werk Gotenhafen. Mieszkał w Gdyni-Chylonii.
We wrześniu 1941 r. wprowadzony został przez Tadeusza Dopierałę do Szarych Szeregów w Gdyni i przydzielony do kompanii chyloń
skiej dowodzonej przez Jana Kaszubę. Oprócz działalności w Szarych
Szeregach utrzymywał bezpośredni kontakt konspiracyjny z oficerami
z Inspektoratu Wybrzeże ZWZ-AK: kmdr.M.W. Abramowiczem i kmdr.A.
Kniaziewem. Brał udział w prowadzeniu działalności wywiadowczej na
terenie stoczni DWK i portu w Gdyni. Z racji pracy zawodowej pr z e 
kazywał informacje o pracach remontowych dokonywanych na okrętach
liniowych Kriegsmarine. Meldunki wywiadowcze przekazywał bezpośred
nio kmdr.A.Kniaźiewowi. M.in. dostarczył część głowicy silnika
okrętu podwodnego oraz opis okrętu podwodnego eksperymentalnie
pokrytego powłoką gumową.
Aresztowany był przez gestapo gdyńskie 12 X 1942 r. podczas
akcji likwidacji komórek AK na Wybrzeżu. Przeszedł śledztwo w
areszcie śledczym gestapo w Gdańsku, skąd 1 XII 1942 r. przewiezio
ny został do KL Stutthof, gdzie jako więzień polityczny nr 17767
osadzony był do ewakuacji obozu w styczniu 1945 r. Brał udział w
"Marszu Śmierci". Wolność odzyskał 12 marca 1945 r. w Wejherowie.
Powrócił do Gdyni-Chylonii i podjął pracę w Urzędzie Morskim. Po
kilku tygodniach przeniósł się do Lęborka i zgłosił do pracy w
komendzie MO tworzonej przez byłych więźniów Stutthofu. W dniu 28
VIII 1946 r. zwolnił się z MO. Później do 1953 r. był kierownikiem
cegielni w Lęborku. W latach 1953-1957 pracował jako starszy inspe
ktor technologii w Zakładach Ceramiki w Gdańsku-Oliwie. W 1957 r.
otworzył własny zakład ślusarsko-usługowy w Gdyni-Chylonii, który
prowadził do przejścia na emeryturę w 1982 r. Brał udział w pracach
Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof. Był człon
kiem Stronnictwa Demokratycznego. Ciężko chory jako inwalida II
grupy zmarł w Gdyni 6 V 1983 r. i został pochowany na cmentarzu w
Gdyni-Cisowej.
Posiadał odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności (1956),
Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1968), Honorową Odznakę Rzemiosła W oj e 
wództwa Gdańskiego (1974).
Archiwum Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego
akta osobowe A.Suwalskiego.

Stutthof;
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AMS, relacja A.Suwalskiego; Relacje, t.III, księga ewidencyjna
więźniów, sygn.I-II-7,s.223;A.Gąsiorowski, Szare Szeregi w Gdyni,
"Muzeum Stutthof.Zeszyty", nr 5,Gdańsk 1983,s .120,131,146.
Andrzej Gąsiorowski
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S uw alski A lfons ps. „Ali” (1914-1983), członek Sz Sz i Z W Z -A K w Gdyni.
Urodzony 18 VI 1914 r. w Grudziądzu; syn Walentyna i Ksawery z d. Marchlewicz. Po ukończeniu szkoły powszechnej i Technikum Mechanicznego w Grudzią
dzu przeniósł się do Gdyni.
W latach 1936-1937 odbył służbę wojskową.
W latach 1937-1939 był zatrudniony jako ślusarz
w Urzędzie Morskim w Gdyni. W dniu 1 VII
193 9 r. został powołany na ćwiczenia rezerwy do
Kadry Floty, z przydziałem do artylerii przeciw
lotniczej. Brał udział w walkach na Wybrzeżu
(Obłuże i Kępa Oksywska). Dostał się do niewoli
17 IX 1939 r. Początkowo umieszczony został
jako jeniec w Gdańsku na Biskupiej Górce.
Następnie niezgodnie z prawem międzynarodo
wym osadzony został jako więzień nr 5092 w obo
zie Stutthof, gdzie więziony był do 9 II 1940 r. Po
zwolnieniu z obozu i powrocie do Gdyni skiero
wany był przez Arbeitsam t jako ślusarz do pracy
wbudowanej przez Niemców stoczni DWK
(Deutsche W erke Kieł) — Werk Gotenhafen. Mieszkał w Gdyni-Chyloni. We
wrześniu 1941 r. w prow adzony został przez Tadeusza Dopierałę do Szarych Szere
gów w Gdyni i przydzielony do kompanii chylońskiej dowodzonej przez Jana Kaszubę. Oprócz działalności w Szarych Szeregach utrzymywał bezpośredni kontakt kon
spiracyjny z oficerami z Inspektoratu ZW Z-A K Wybrzeże, kmdr. M. W. A bram o
wiczem i kmdr. A. Kniaziewem. Brał udział w prowadzeniu działalności wywiado
wczej na terenie stoczni DWK i portu w Gdyni. Przekazywał informacje o pracach
remontowych dokonywanych na okrętach liniowych Kriegsmarine. M eldunki
wywiadowcze przekazywał bezpośrednio kmdr. Kniaziewowi. Dostarczył m.in. część
głowicy silnika okrętu podwodnego oraz opis okrętu podwodnego eksperym ental
nie pokrytego powłoką gumową. Został aresztowany przez gestapo gdyńskie 12 X
1942 r. podczas likwidacji komórek AK na Wybrzeżu. Przeszedł śledztwo w areszcie
śledczym gestapo w Gdańsku, skąd ł XII 1942 r. przywieziony został do obozu
Stutthof. Tam jako więzień polityczny nr 17767 osadzony był do ewakuacji obozu
w styczniu 1945 r. Brał udział w „marszu śmierci”. Wolność odzyskał 12 III 1945 r.
w Wejherowie. Powrócił do Gdyni-Chyloni i podjął pracę w Urzędzie Morskim.
Po kilku tygodniach przeniósł się do Lęborka i zgłosił do pracy w komendzie MO,
tworzonej przez byłych więźniów Stutthofu. W dniu 28 VIII 1946 r. zwolnił się z
MO. Później do 1953 r. był kierownikiem cegielni w Lęborku. W latach 1953-1957
pracował jako starszy inspektor technologii w Zakładach Ceramiki w G ańsku-Oliwie. W 1957 r. otworzył własny zakład ślusarsko-usługowy w Gdyni-Chyloni,
który prowadził do przejścia na em eryturę w 1982 r. Brał udział w pracach Klubu
Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof. Był członkiem Stronnictwa
Demokratycznego. Ciężko chory jako inwalida II grupy zmarł 6 V 1983 r. w Gdyni
i został pochowany na cmentarzu w Gdyni-Cisowej.
Odznaczony M edalem Zwycięstwa i Wolności (1956), Odznaką „Zasłużony
Ziemi Gdańskiej” (1968), Honorową Odznaką Rzemiosła Województwa G dań
skiego (1974).
AMSt., rei.: Suwalski A.; Relacje, T. III; A Klubu Byłych Więźniów Obozu K oncentra
cyjnego Stutthof; akta osobowe Suwalskiego A.; księga ewidencyjna więźniów, sygn.
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131, 146.

Andrzej Gąsiorowski
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