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 Sprawa dotyczy: uzyskania odpowiedzi na pytanie czy Robert Chrzanowski z oddziału 

IPN w Gdańsku nie jest synem Bogdana Chrzanowskiego z Oddziału Muzeum Stutthof w 

Sopocie. 

  

 W czasie poprzedzającym czterdziestą rocznicę Powstania Grudniowego 1970 r. w 

Biuletynie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Nr 12 (121) grudzień 2010 r. 

ukazała się publikacja Anny Nadarzyńskiej-Piszczewiat i Roberta Chrzanowskiego z IPN 

Gdańsk pt. „Przywódcy Gdańskiego Grudnia '70”. 

Autorzy tego artykułu w bardzo złym świetle przedstawiają szczególnie członków Komitetu 

Strajkowego w Gdyni. 

 Po czterdziestu latach obecnemu pokoleniu Polaków przywołują sformułowania 

dokonywane przez zbrodniczą Służbę Bezpieczeństwa fałszywie przedstawiając opinie o 

Komitecie Strajkowym. Podając, że „W skład Komitetu wchodzili w większości ludzie młodzi, 

pracownicy z różnych zakładów pracy w Gdyni, urodzeni przeważnie w latach 1944-47, część 

z nich to mieszkańcy hoteli robotniczych , kilku z nich było poprzednio karanych za 

przestępstwa kryminalne, w zasadzie o niskim poziomie umysłowym i intelektualnym”. 

 Autorzy tego artykułu doceniają wielki sukces Służby Bezpieczeństwa jakim było 

rzekomo zwerbowanie 11 osób na 30 członków Komitetu Strajkowego na tajnych 

współpracowników.  

IPN powinien tych młodych ludzi przedstawić jako Bohaterów, którzy podjęli walkę 

ze zbrodniczym systemem komunistycznym. Przez ten artykuł Oddział Gdańskiego IPN 

wprowadzał celowo w błąd Społeczeństwo Polskie i zatajał fakty, że Ci Bohaterowie w czasie 

Powstania Grudniowego ’70 z Komitetu Strajkowego podjęli walkę o Wolne Samorządne 

Związki Zawodowe niezależne od partii komunistycznej jako pierwsi w całym bloku 

komunistycznym. Rozpoczęliśmy walkę, która dziesięć lat potem doprowadziła do powstania 

„Solidarności”, która przyniosła Wolność Polsce i całej Europie. Tym bardziej , że Sejm RP 

uznał Naszą walkę jako działania na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i przyznał 

uprawnienia kombatanckie. 

 Wydaje się , że oddział Gdańskiego IPN przez tą haniebną publikację chciał w ten 

sposób usprawiedliwić swoją bezczynność. Ponieważ przez tyle lat nie zrobił nic aby ukarać 

sprawców tej masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. na czele z Wojciechem 

Jaruzelskim. 

 Dlatego IPN prawdopodobnie chciał tą publikacją w przeddzień czterdziestej rocznicy 

tego Powstania tą wspaniałą ówczesną Polską Młodzież przedstawić jako osoby o niskim 

poziomie umysłowym i intelektualnym , którzy nie zasługują na głębszą uwagę. 

 Do mnie, jako do Przywódcy Powstania Grudnia 1970 w Gdyni w związku z tą 

szkodliwą publikacją zwracają się różne osoby, w szczególności żołnierze wyklęci z TOW 

Gryf Pomorski z zapytaniem czy jeden z autorów tego artykułu Robert Chrzanowski nie jest 

przypadkiem synem lub nie ma innych powiązań rodzinnych z Bogdanem Chrzanowskim z 

Oddziału Muzeum Stutthof w Sopocie. 



Proszę o odpowiedź na to pytanie na mój adres przedstawiony wyżej. 

Żołnierze Gryfa pytają czy nie mamy tu do czynienia z procederem , że zatajanie 

zbrodni nazistowsko-komunistycznych na Pomorzu przechodzi z ojca na syna. Podkreślali 

oni , że już taki przypadek istnieje w Muzeum Stutthof w Sopocie. Znanym fałszerzem był 

tam Donald Steyer a teraz te kłamstwa kontynuuje Krzysztof Steyer syn. 

Żołnierze wyklęci świadkowie historii ze Sztabów Dowódczych Gryfa por. Józefa Dambka i 

por. Augustyna Westphala przesłali mi szereg dokumentów wskazujących na wyjątkową 

szkodliwą działalność takich osób jak : Bogdan Chrzanowski, Andrzej Gąsiorowski, 

Krzysztof Steyer, Mirosław Golon, którzy byli najbliższymi współpracownikami i 

wychowankami gestapowca i tajnego współpracownika UB Aleksandra Arendta. Był on 

przywódcą polskojęzycznej grupy Gestapo. Część z tych dokumentów przesyłam w 

załączeniu : 

Załącznik 1 - Geneza polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r. na UB. 

Alojzy Dambek syn por. Józefa Dambka twórcy i Dowódcy TOW Gryf Pomorski (fragment 

opracowania pt. „Zbigniew Talewski od lat uwiarygadniał i bronił polskojęzycznej grupy 

Gestapo przemianowanej po 1945 r. na UB, a w Stanie Wojennym nasilił te działania”) 

 

Załącznik 2 - List legendarnej Szefowej Sztabu Komendanta Naczelnego Gryfa Gertrudy 

Wojewskiej do prof. dr Leona Kieresa oraz Kolegium IPN opublikowany w prasie 15 maja 

2005 r. (załącznik do książki Stanisława Ucińskiego pt. „Zbrodniczy Pakt Ribbentrop-

Mołotow zapoczątkowany został w Gdańsku w 1935 r. przy udziale Alberta Forstera szefa 

NSDAP i Bolesława Bieruta płk NKWD Wyd. Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział 

Pomorski, Gdańsk-Gdynia 2005 r.) 

 

Załącznik 3 – Książka Stefana Dargacza „Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo 

przemianowanej po 1945 r. na UB w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej w Polsce. Wyd. 

Zespół ds. Upamiętniania Etosu TOW Gryf Pomorski Gdańsk-Gdynia 2010 r.” 

 

Załącznik 4 - Pismo z dnia 12.10.2004 r. do Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 

Edmunda Krasowskiego podpisane przez żołnierzy Gryfa ze Sztabów Dowódczych. 

 

Załącznik 5 - Bernard Szczeblewski harcerz Gdańskiego Hufca, łącznik w Gryfie u Lucjana 

Cylkowskiego, więzień KL Stutthof, mgr farmacji, komendant MW – oświadczenie z 

11.11.2004 r. 

 

Wszystkie te dokumenty w sposób jednoznaczny stwierdzają, że Bogdan Chrzanowski, 

Andrzej Gąsiorowski i Krzysztof Steyer należą do czołowych fałszerzy historii Pomorza w 

sposób zorganizowany od lat zatajają zbrodnie nazistowskie i komunistyczne popełnione 

przez polskojęzyczną grupę Gestapo przemianowaną po 1945 r. na UB na Narodzie Polskim.

   

 

     Z wyrazami Szacunku 

 

 Edmund Hulsz 
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