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Michał Tuszyński

Legenda gdyńskich kosynierów1

Transformacja ustrojowa w Polsce spowodowała, że wszystko, co mogło się 
kojarzyć z komunizmem było usuwane i wyrzucane na śmietnik historii. Dotyczyło 
to również nazw ulic. I tak w 1990 r. ulica Czerwonych Kosynierów w Gdyni, 
stanowiąca jej główną arterię, została oficjalnie przemianowana, zgodnie z tradycjami 
przedwojennymi, na ulicę Morską. Oznaczenie drogi „Czerwonych Kosynierów”, 
funkcjonowało przez prawie pięćdziesiąt lat. Nadanie nazwy ulicy odbyło się w 
związku ze świętem 1 maja w 1946 roku. Wtedy, zaledwie rok po wojnie, kiedy 
Gdynia miała prawie całkowicie zniszczoną infrastrukturę portową2,  nowe władze 
komunistyczne uznały, że w ten sposób najlepiej oddadzą hołd jej najwierniejszym 
obrońcom z pamiętnego września 1939 r. 

Przez cały okres istnienia PRL, władza, wykorzystując poświęcenie i wielką 
odwagę ochotników podczas obrony Gdyni, stworzyła własną historię wydarzeń z 
września. Według nich „Czerwoni Kosynierzy” byli przedstawicielami dzielnej klasy 
robotniczej, którzy z kosą w rękach stanęli do walki z wrogiem. Wedle tej teorii, z 
rozkazu płk. Stanisława Dąbka, dowódcą batalionu kosynierów został Kazimierz 
Rusinek,  przedwojenny socjalista, w Polsce Ludowej działacz PPS, później PZPR. 
Kosynierzy wykazali się w licznych akcjach zaczepnych i potyczkach wielkim 
męstwem. Po przegranej kampanii, obrońcy gdyńskich szańców zeszli do podziemia 
lub zostali pojmani. Po wojnie za swoje oddanie ideałom socjalistycznym, doskonałą 
organizację oraz poświęcenie w obronie Gdyni, wspomniany Kazimierz Rusinek 
został odznaczony Honorowym Obywatelstwem naszego miasta. 

Ta pełna nieścisłości historia, niewątpliwie poparta świadomością nazwy głównej 
gdyńskiej arterii, utrwaliła w społeczeństwie polskim  nieprawdziwe losy i zasługi 
Gdyńskich Kosynierów. Czy bowiem sugestia, zawarta w znamionach nazwy, iż 

1 Na VI konferencji naukowej „Tożsamość kulturowa  i cywilizacyjna Gdyni”, zorganizowanej przez 
Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni (dn. 15 lutego 2011 r.), prelekcja wygłaszana przez 
autora brzmiała „Alojzy Tuszyński – gdyński kosynier”.

2 K. Małkowski, Zniszczenia Gdyni w wyniku bombardowań, ostrzału artyleryjskiego i walk od pierwszego 
do ostatniego dnia II wojny światowej,  „Zeszyty Gdyńskie” 2010, nr 5, s. 82.
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Kosynierzy byli to tylko komuniści, nie przysłoniła autorom zmian właściwej prawdy 
historycznej? Czy decyzja o odsunięciu w niebyt dziejów Gdyńskich Kosynierów 
przez demokratyczne władze Gdyni, ma swe uzasadnienie z punktu widzenia pamięci 
i tożsamości Gdyni? 

Zaiste, II wojna światowa rozpoczęła się w Gdyni 1 września. Nazajutrz, na 
wprowadzonym w stan wyjątkowy mieście, spadają pierwsze bomby zrzucane przez 
niemieckie lotnictwo na port wojenny na Oksywiu3.  Dowódca lądowy Obrony 
Wybrzeża pułkownik Stanisław Dąbek, wydaje rozkaz utworzenia nowego oddziału 
rezerwistów. W ciągu dwóch dni powstał dwukompanijny batalion, jednakże tylko 
dla jednej kompanii znalazły się mundury i broń. Reszta została oddelegowana 
do budowy okopów i wzmocnień. Komisarz Rządu w Gdyni Franciszek Sokół tak 
opisuje te wydarzenia: Postawa gdynian, ta powaga i spokój, to samorzutne branie się 
do roboty, każdy w swoim zakresie, z decyzją walki i organizowania walki – było to 
zadziwiające i wyciskające łzy z oczu4.  W tym samym czasie, z inicjatywy Kazimierza 
Rusinka, działacza najsilniejszej organizacji politycznej w Gdyni, Polskiej Partii 
Socjalistycznej, zaczęły powstawać  pierwsze zręby wsparcia ze strony ludności. 
Byli to robotnicy stoczniowi i kolejowi, sformowani w Drużyny Robotnicze, w 
większości członkowie lewicowych związków zawodowych, którzy zostali skierowani 
do pracy przy kopaniu rowów strzeleckich, budowie płotów kolczastych i zapór z 
drewna na Kępie Oksywskiej. Dnia 7 września, został ogłoszony powszechny nabór 
ochotników, którego dowódcą wyznaczono podporucznika w stanie spoczynku Józefa 
Kąkolewskiego. Z powodu braku jakichkolwiek narzędzi do nowoczesnej walki, 
komendant Drużyn Robotniczych, Kazimierz Rusinek, wnioskował o przydzielenie 
na stan uzbrojenia formowanej jednostki - kosy. Jak można przeczytać w publikacji 
Stefan Franciszek Sokół Komisarz Rządu w Gdyni: Skorzystano z pomysłu dyrektora 
GAL, który tego dnia przybył do biura Żeglugi Polskiej z propozycją, aby w warsztatach 
przedsiębiorstwa przekuwać na sztorc kosy dla uzbrojenia tworzących się oddziałów 
ochotniczych. (…) Rezerwistów oraz zwerbowanych przez K. Rusinka ochotników bez 
przeszkód uzbrojono w kosy5.   Kompania dozbrojona została w ciągu nadchodzących 
dwóch dni, a narzędzia zbierane były przez członkinie Przysposobienia Wojskowego 
Kobiet oraz Drużyny Robotnicze6.  Franciszek Sokół, komisarz rządu w Gdyni, 
wystosował dnia 9 września oficjalne pismo do Warsztatów Żeglugi Polskiej o pilne 
wykonanie opraw do kos7.  Tego samego dnia Kazimierz Rusinek wystosował odezwę 
do robotników gdyńskich o stawienie się wszystkich chętnych do walki w obronie 

3 G. Piwnicki i B. Zalewski, Polski wrzesień 1939 w Gdyni, Gdynia 2009, s. 95.
4 F. Sokół, Żyłem Gdynią,  Gdynia 1998, s. 50.
5 M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół. Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002, s. 328.
6 Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. I Kampania wrześniowa, Londyn 1962, s. 377.
7 S. Wojtkiewicz, Alarm dla Gdyni,  Warszawa 1984, s. 71.
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Gdyni8.  W niedzielę, 10 września, na ulicy Morskiej w Gdyni Chyloni, rozdawano 
narzędzia rolnicze, które wkrótce okazać się miały bardzo skuteczną białą bronią9.  
Wymiar semiotyczny tej broni legnie u podstaw nazwy nowo sformowanych szeregów 
– Gdyńskich Kosynierów10.  

Wszyscy ochotnicy pod rozkazem ppor. Kąkolewskiego stanowili podstawę, 
swoisty rudyment, II Batalionu Ochotniczego. Na jego czele stanął, z polecenia płk. 
Dąbka, podpułkownik Stanisław Wężyk. Był to emerytowany od 1928 r. żołnierz 
zawodowy, artylerzysta11, po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu, jak wielu 
jemu podobnych, szykanowany przez Urząd Bezpieczeństwa. 

Szkolenie nowo utworzonego batalionu odbywało się na terenie koszar Marynarki 
Wojennej w Gdyni Oksywiu. Skład batalionu stanowili ludzie w różnym wieku, różnej 
proweniencji, a także różnych profesji. Byli zatem rezerwiści, robotnicy ze stoczni i z 
kolei, rzemieślnicy, chłopi. Były osoby w średnim wieku, młodzi mężczyźni, chłopcy. 
Jako broń posiadali kosy, łopaty, noże, z rzadka broń myśliwską12.  To nagromadzenie 
żarliwego patriotyzmu i szczerego oddania sprawom Polski i Gdyni należało tylko 
właściwie zorganizować. Batalion został więc podzielony na cztery kompanie. 
Dowództwo pierwszej kompanii objął ppor. Kąkolewski, drugiej por. Rauch, trzeciej 
por. Burakiewicz, czwartej por. Lisowski. Istniał jeszcze pluton żandarmerii z ppor. 
Walickim na czele13.  Tak wspomina formowanie batalionu Alojzy Tuszyński14: 

8 C. Miżejewski, Czerwoni Kosynierzy Gdyńscy, Gdynia 2010, s. 16.
9 A. Tuszyński, Wspomnienia, Gdynia 1997.
10 We wrześniu 1939 r.  nazwa tej formacji jeszcze oficjalnie nie istniała.
11 Rocznik Oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928, s. 896.
12 Relacja ks. Józefa Szarkowskiego, cz. 2. „Dni wielkiej nadziei”, dostępna na stronie internetowej pro-

jektu edukacyjnego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”, http://2wojna.gdynia.pl/new_www/
pl/relacje_i_wspomnienia/relacja_ksiedza_jozefa_szarkowskiego.

13 C. Miżejewski, op. cit., s. 24; M. Kardas, Obrona Gdyni i Wybrzeża w kontekście rękopisu mjr. Józe-
fa Szerwińskiego zatytułowanego „Uwagi strony wojskowej do pracy mgr. dyr. Sokoła”,  „Rocznik Gdyński” 
2007, nr 19, s. 72.

14 Alojzy Tuszyński  (dziadek autora artykułu). Urodził się 22 października 1919 r. na ziemi kociew-
skiej, we wsi Wycinki Małe w powiecie starogardzkim. W 1923 r. wyjechał z rodzicami i rodzeństwem do 
Gdyni, gdzie powstawał port. Jego życie to pasmo cudownych ocaleń. We wrześniu 1939 r. był obrońcą 
Gdyni w oddziałach tzw. „Gdyńskich Kosynierów”, kiedy to walczył aż do poddania Kępy Oksywskiej 19 
września. Jako członek karnej kompanii jeńców, w październiku 1939 r., rozminowywał Westerplatte. Je-
den z pierwszych więźniów KL Stutthof – nr obozowy 2746.  Uczestnik II wojny światowej (bosman mat 
sanitariusz) – członek załóg m.in. ORP „Błyskawica” (na którym powrócił do Polski w 1946 r.), „Dzik”, 
„Burza”, „Garland” Polskiej Marynarki Wojennej, za co został odznaczony medalami polskimi i brytyj-
skimi, m.in. „The 1939-1945 Star”, „The Atlantic Star”, „Medalem Króla Jerzego VI”. Po wojnie szykano-
wany przez UB. Porucznik Rybołówstwa Morskiego – „opłynął cały świat”, wieloletni pracownik PSRM i 
WSM w Gdyni, wychował wiele pokoleń polskich marynarzy - rybaków. Mieszkaniec Gdyni aż do śmier-
ci w 1998 r.  W 1948 r. ożenił się z Agnieszką z domu Lieber (1924 – 2011), z którą przeżył prawie 50 lat.  
Dochował się trójki dzieci i czworga wnuków.
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Gdy zaczęła się wojna, wstąpiłem jako ochotnik do 4 kompanii kosynierów. Wtedy 
liczył się każdy zdolny do walki. Chcieliśmy bronić naszej ojczyzny, chociaż oficjalnie 
nie byliśmy jeszcze żołnierzami. Przeszkolono nas, ale nie mieliśmy czym walczyć. Broni 
nie było nawet dla rezerwistów, a co dopiero dla nas młodych. W końcu, każdy z nas 
dostał kosę – był to dosyć gruby trzonek, podobny do kosika, obsadzony dość grubym 
nożem na kształt bagnetu. Noże były wykuwane przez gdyńskiego kowala Rezmera. 
Na cywilnym ubraniu miałem nałożoną biało – czerwoną opaskę15.   Kiedy zapytałem 
się dowódcy, dlaczego nie mamy prawdziwej broni, odpowiedział, że prawdopodobnie 
pociąg z amunicją, jadący przez Wolne Miasto Gdańsk, przejęli Niemcy16.  Stan liczebny 
Batalionu Kosynierów ukształtował się z czasem do ok. 1000 ochotników17.  

Do 14 września, poszczególne kompanie kosynierów walczyły w Gdyni i na jej 
przedpolach. W nocy z 10 na 11 września 1 kompania brała udział w brawurowej 
akcji pod wsią Łężyce18.  Dzień później, 12 września kompania walczyła w okolicach 
rumskiej Szmelty19, jako obwód I Gdyńskiego Batalionu Obrony Narodowej. Pozostałe 
kompanie również walczyły na przedpolach Gdyni. Z czasem kosy zostały zastąpione 
przez zdobyczną broń i amunicję. Alojzy Tuszyński tak opisuje tamte wydarzenia: Na 
początku było strasznie dużo zamieszania. Po paru dniach jednak wszystko się zmieniło. 
Niemcy bardzo szybko przesuwali się na nasze terytorium. Toteż my, jako kosynierzy, 

15 Z niektórych relacji ustnych wynika, że poszczególne kompanie kosynierów odróżniały się od siebie 
poprzez kawałki kolorowych materiałów, naszytych na wierzchnich ubraniach, np. na klapę marynarki. 
Zatem „Drużyny Robotnicze” PPS miały kolor czerwony, II kompania - niebieski, III kompania - żółty, 
a IV - czarny. Nie znalazłem jednak potwierdzenia tego faktu w piśmiennictwie – autor.

16 Cytat za A. Tuszyński, op. cit.
17 Dokładna ich liczba trudna jest do ustalenia. W Encyklopedii Gdyni można przeczytać, że ochotni-

cy zorganizowani w kompanię pod dowództwem ppor. Kąkolewskiego zameldowali 8 września 1939 r.,   
Lądowemu Dowódcy Obrony Wybrzeża płk. Stanisławowi Dąbkowi gotowość bojową w składzie:  
1 oficer, 9 podoficerów i 128 ochotników – kosynierów. Por.: Encyklopedia Gdyni, pod red. M. Sokołow-
skiej, Gdynia 2006 r., s. 203.

18 11 września kompania otrzymała o godz. 3.00 rano rozkaz od płk. Dąbka odmaszerowania do dys-
pozycji dowódcy 1 Gdyńskiego Batalionu Obrony Narodowej mjr. Stanisława Zauchy. Kompania dotar-
ła autobusami na drogę Chylonia-Koleczkowo i zajęła pozycje o godz. 7.00. Major Zaucha wspominał: 
„Po powitaniu w przemówieniu do kosynierów podkreśliłem, że obecnie baon toczy pomyślne walki z 
Niemcami na terenie leśnym, gdzie decydują przede wszystkim bagnety, a nie ogień. Kosynierzy, uzbro-
jeni w kosy na sztorc, mogą oddać cenne usługi pod warunkiem, że wszyscy będą przepojeni duchem 
męstwa, ofiarności i poświęcenia. Zwyciężą, jeśli w razie potrzeby bez wahania i zdecydowanie uderzą 
na Szwabów. Niech pamiętają, że na czyny ich patrzeć będą duchy kosynierów racławickich z powstania 
kościuszkowskiego. Ich obowiązkiem jest dodać nowy liść wawrzynu do wieńca sławy kosynierów racła-
wickich i powstańców 1863/64 r. Po przemówieniu dałem im następujące zadanie: jako odwód batalionu 
rozmieścić się grupkami w lesie na wschód od szosy Chylonia-Koleczkowo w miejscu, gdzie krzyżuje się 
szosa z drogą leśną do Łężyc.” -  Mjr Piech. Stanisław Zaucha, Opis działań bojowych I Gdyńskiego Bata-
lionu ON (3 Morskiego Batalionu Strzelców) w obronie Gdyni i polskiego wybrzeża za czas od 24 sierpnia 
do 19 września 1939 r. Por.: J. Żelewski, Oksywie 1939, Gdańsk 1985, s. 512;  C. Miżejewski, op. cit., s. 25.

19 M. Kardas, op. cit., s. 74.
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mieliśmy dużo wypadów na pozycje niemieckie. Tak zdobywało się karabiny i amunicję. 
Po pierwszych potyczkach czuliśmy się już żołnierzami, chociaż przynależność do 
formacji wojskowej wyznaczała biało – czerwona przepaska na ramieniu. Jako żołnierze 
dostawaliśmy też posiłek z kuchni polowej i Czerwonego Krzyża. Biliśmy się na różnych 
odcinkach frontu, ot taka żołnierska powinność. Przerzucano nas spod Wejherowa 
do Koleczkowa, do Orłowa i okolic. Wypadów było bardzo dużo i ważny był element 
zaskoczenia. Atakowaliśmy w nocy i nad ranem. Sialiśmy straszliwy popłoch wśród 
Niemców. Dostaliśmy od nich nawet nazwę – Czarne Diabły20.  Ja zawsze szedłem do 
przodu, nie chowałem się i dobrze na tym wychodziłem. Niestety, mieliśmy dużo strat, 
od razu 5 zabitych i kilkunastu rannych21.  Trzeba dodać, że oprócz zorganizowanych 
wypadów Kosynierzy przeprowadzali również akcje dywersyjne, wywiadowcze, a 
także prace saperskie22. 

Pierwsza kompania Batalionu Kosynierów, 14 września wycofała się do 
Oksywia23.  Podobnież druga, zajmując koszary Marynarki Wojennej. Dzień później 
dotarły tam również niedobitki trzeciej kompanii i dwa plutony czwartej kompanii. 
Reszta z nadających się do walki czwartej kompanii została rozwiązana 17 września, 
a ochotnicy rozkazem odesłani do domów. 

Dowództwo Kosynierów w obronie Kępy Oksywskiej leżało w gestii ppłk. 
Stanisława Wężyka24.  W czasie walk Kosynierzy odznaczali się niezwykłą zaciętością i 
nieustępliwością. 15 września druga kompania por. Raucha została podporządkowana 
I Morskiemu Pułkowi Strzelców. Z powodu znacznych strat i wyczerpania możliwości 
operacyjnych, włączona została 16 września do III Batalionu Obrony Narodowej. 
Druga, trzecia i czwarta kompania z kolei, biła się dzielnie na terenie oksywskich 
koszar. 18 września ppłk Wężyk wysłał na pierwszą linię 3 kompanię kosynierską 
(uzbrojoną w broń palną) pod dowództwem por. Burakiewicza25.  19 września 
żołnierze 4 kompanii kosynierów pod dowództwem por. inż. Lisowskiego walczyli 
pod Obłużem26.  

Trzecia kompania kosynierów pod dowództwem por. Bildziukiewicza walczyła 
na wzgórzach obok koszar. 19 września ostatnim oddziałem czwartej kompanii 
kosynierów dowodził osobiście ppłk Stanisław Wężyk broniąc koszar27.  Były to 
już niedobitki z kilkoma oficerami oraz dowódcą - ppłk. Stanisławem Wężykiem. 

20 E. Puacz pisze, że „Gdyńskie noce stawały się dla Niemców koszmarem”. Por.: E. Puacz, Kosynierzy 
gdyńscy, Warszawa 1947, s. 28.

21 A. Tuszyński, op. cit.
22 J. i S. Poznańscy, Ostatni Kosynierzy, Warszawa 1967, s. 56-58.
23 E. Puacz, op. cit., s. 43.
24 J. Żelewski, op. cit., s. 95.
25 Ibidem.
26 W. Tym, A. Rzepniewski, Kępa Oksywska w 1939, Gdańsk 1979, s. 520.
27 Ibidem, s. 491.
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Obrona koszar trwała ponad dwie godziny. Ok. 16.30 obrońcy poddali się. Niespełna 
pół godziny później pada najważniejszy gdyński bastion oporu – Kępa Oksywska. Jej 
dowódca – płk Stanisław Dąbek, ranny odłamkiem pocisku z moździerza, bezsilny 
wobec przewagi wroga, odbiera sobie życie we wczesnych godzinach wieczornych.  
Gdyńscy Kosynierzy dostali się do niewoli jako jeńcy wojenni. Dnia 19 września 1939 
roku, kampania wrześniowa w Gdyni dobiegła końca. Alojzy Tuszyński wspomina 
tę chwilę: Byłem brudny, niewyspany i bardzo zmęczony. 19 września Niemcy zajęli 
Grabówek, Leszczynki, Chylonię, Demptowo. Padło Oksywie. Niemcy wszystkich 
mężczyzn zapędzali do szkół powszechnych i tam robili selekcję. Ja dostałem się do 
kolumny, która szła na Gdańsk28. 

Chociaż Gdynia została zdobyta, to nigdy nie skapitulowała. Był to jedyny taki 
przypadek na Wybrzeżu, co zostało uhonorowane przyznaniem odznaczenia Krzyżem 
Grunwaldu. Gdynianie, wśród których istotną rolę odgrywali Kosynierzy, już od 
początku wojny wykazywali się męstwem, odwagą, patriotyzmem i przywiązaniem 
do swojego miasta. Każdy, kto mógł chwycić za broń – kosę, łopatę, czy inne narzędzie, 
stawał w obronie Polski, polskiego wybrzeża, a także symbolu niedawno odrodzonej, 
niepodległej Rzeczypospolitej – Gdyni. 

Po zakończeniu wojny, wydawało się, że epopeja Gdyńskich Kosynierów będzie 
właściwie zapamiętana, a męstwo i dar krwi obrośnie legendą. Owo oddanie zwykłych 
Gdynian – robotników, chłopów, rzemieślników – sprawie ich małej ojczyzny – 
Gdyni. Niestety, tak się nie stało. Dzisiaj, w wolnej i demokratycznej Polsce, Gdynia i 
jej mieszkańcy nie pamiętają o tych, którzy z własnej woli chcieli bronić swego miasta. 

Dopiero po 1990 r. demokratyczne władze miasta Gdyni dokonały wiele, 
aby przywrócić dobre imię Kosynierów. M.in. zmieniły nazwę ulicy Czerwonych 
Kosynierów, odebrały Kazimierzowi Rusinkowi honorowe obywatelstwo, Szkoła 
Podstawowa nr 7 nie nosi już imienia „Czerwonych Kosynierów”. Jednakże brak 
skoncentrowanej akcji demaskowania kłamstw Rusinka powoduje, że ich rola w 
obronie Gdyni uległa znacznej deprecjacji i zapomnieniu. Co więcej, niedostatecznie 
uhonorowano historycznego dowódcę Kosynierów –  ppłk. Stanisława Wężyka. 
Dzisiaj spoczywa na cmentarzu komunalnym w Gdyni, gdzie brak jest jakichkolwiek 
informacji o jego randze wojskowej i zasługach dla Gdyni. I co znacznie ważniejsze 
- żadna z ulic w Gdyni nie nosi nazwy „Gdyńskich Kosynierów”. Takie miasta jak 
Elbląg, Grudziądz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Łódź, czy Wrocław już dawno 
nazwali swe ulice na cześć gdyńskich bohaterów. Przecież to nie wstyd nadawać 
oficjalne nazwy ulic pamięci bohaterom! To byli de facto mieszkańcy Gdyni broniący 

28 A. Tuszyński, op. cit.
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swego miasta! Ponadto, oprócz obelisku, który sławi bohaterstwo „czerwonych”29, a 
nie gdyńskich kosynierów, nie istnieje pomnik, bądź zwykła tablica upamiętniająca 
ich heroiczny bój. Najwyższy czas, aby w Gdyni, mieście nowoczesnym i pięknym, 
opartym na ugruntowanym dziedzictwie historycznym, znalazł się choćby jeden 
pomnik, plac, bądź nowo budowana ulica nazwana imieniem bohaterskich żołnierzy 
–  Gdyńskich Kosynierów. W ten sposób jesteśmy w stanie oddać im zasłużoną cześć 
i uwznioślić niesamowity czyn, którego byli autorami.

Jako że jestem mieszkańcem Gdyni, któremu zależy na budowaniu tożsamości 
naszego miasta, również w oparciu o pamięć historyczną, pozwolę sobie przytoczyć 
zdarzenie z września 1939 roku. Komisarz Gdyni Franciszek Sokół opowiadając o 
ostatnim, nocnym spotkaniu z płk. Dąbkiem, z 16 na 17 września, przytoczył słowa 
dowódcy Obrony Wybrzeża: Gdy wrócisz do Gdyni, powiedz, że u gdynian znalazłem 
odwagę, bojowość wobec nieprzyjaciela i umiłowanie swej słonecznej Gdyni30. 

29 Stanisław Wielgucki w reportażu „Farbowanie kos” mówił: „Byłem kosynierem, ale nie czerwonym. 
Może z 10 procent było czerwonych, reszta to normalni ludzie, którzy chcieli bronić ojczyzny, choć nie 
byli żołnierzami… Po wojnie zaczęło się mówić „czerwoni”, jakoś nie protestowałem, zresztą co by to 
dało…”, B. Szczepuła, Dygnitarz,  „Dziennik Bałtycki” nr 41 z 19 lutego 1993 r.

30 F. Sokół, Żyłem Gdynią,  Gdynia 1998, s. 53. 

Legenda gdyńskich kosynierów

Alojzy Tuszyński podczas przeszkolenia wojskowego na dziedzińcu 
Szkoły Morskiej w Gdyni przy ulicy Morskiej, marzec 1939 r.
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Alojzy Tuszyński (pierwszy z prawej) ze swoimi kolegami Gerardem Buddą i Franciszkiem 
Cieślikiem przed Szkołą Powszechną nr 14 przy ulicy Sambora, marzec 1937 r.

Podczas wyprawy rowerowej z bratem Józefem na ulicy 10 Lutego. W tle widać Szkołę 
Powszechną nr 1, dzisiaj Gimnazjum nr 1 przy ulicy 10 Lutego, kwiecień 1929 r.
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Bosman mat sanitariusz Alojzy Tuszyński z kolegami z ORP „Błyskawicy” 
przed Wojskową Izbą Chorych, Southampton 1945 r.

9 maja 1987 roku, na pokładzie ORP „Błyskawicy” – z okazji 50. rocznicy zwodowania okrętu. 
Pośrodku Alojzy Tuszyński, odznaczony przez Szefa Sztabu Marynarki Wojennej kontradmirała 

Romualda Wagę, stojący obok swojego syna kmdr. dr. n. med. Henryka Tuszyńskiego. 


