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50/f9u. ,
Relatja • z»arłej Stefanii Gawalskiej z d.Masełkawskiej

|rj)i lj KDf u  fyw*, U+lcUu.'

Stefanie Masełkawska pa mężu Gawalska
ur, 25.XII 1913 r. w Berlinie
zdarła 19.IV 1960 r. w Elblągu ** astee seraawą.
Ojciea raziiderz Masełkawski, Matka raziasiera z Sa¥al«wakirt.
A*ires siestry - Ciafcasz M*ria z drMasałkawska,82-300,^1*ląg,Gier»kaw 25 
By 1 ̂ xnstruktarką  PW?̂  w stapniu aspirantki ?,k*~tka pew.Ufąferzeżne ,DO?* VII

wadług relacji siastry:
Siastra pasiadsła na pewna kart* walBilizaeyjnąjlie już ad 27.VIII 1939 
pełniła stałą służbę telefaniczną w kaszaracli /alfca Taruń-Padgórz alT&a
Rudak/.Pa z*jęciu Taruaia przez Nies^dw zastawał? w stały* kantakcie

/
z agr.Mańkawskiw ,kaaiend anten arganizacji "Grunwald".Na pewna należała da 
tej arganizacji,ba zwerbawała 3a niej nężą i szwagra. Na jer* przynależ- 
naść *•?« ćewod.
6.III 1940 zastali aresztawani nąż,a jciec i szwagier; 8.III 1940 zastała

K.l-f•"■*'*' 11 51 ’îrr srte* ;finj 1*11.**1 t<hlĄii ̂
sresztawana Stefa; 12.III 19*0 a^tkaf [Tszystkicb przewidziana da Fartu
VIII.Stefe zwalniana w peławie lipaa 1940,na dwa tygadnie przed uradze-

-nieB iziecka. Męża przewiezie*© da Bydgoszczy a następnie na Pawiak, 
gdzie zastał razstrzelany.Reszt? radzimy wywieziana da afeazaw kancen4ra-
eyjnycli.Stefa pa uradzeniu dziecka wusiała dwa razy w tygadniu weldawać
się w Gestapa.P® zswisdanieniu jej a razstrzelsniu ®?ża zwalniana ją z
ałiawiązku eeldawania się.

Pa zwalnianiu Stefy z Fartu da kańca wajny «ieszkałyś»y w Taruniu.
Stefa ciężka chara z a^ły*§ dzieckiem,ciągle kantralewana przez Gestapa
nie pracawała już w żadnej ararawizaaji.

Rawnacześnie z Stefą zastały aresztowane p.Ostajskie i p.Linawieekle

chyba też z PTT /*1* nie jeste* pewnV
padpisała /-/Maria CieTsaszewa 6 #X 74.
za zgadnaść z aryginałan ^.Zawac^a
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GAMLSKA Stefania, z d#Masełkowska l\

ur.25.grudnia 1^13 w Berlinie, córka Kazimierza i Kazimiery z d.Sobolewa- 
kiej.Przed wojną jako zawodowa instruktorka PW. pełniła funkcję kornet 
dantki powiatowej w Wąbrzeźnie.W czasie wojny obronnej od 27.08 do wej
ścia Niemców pełniła służbę tslefonitsik̂  w koszarach na Budaku w Torunii 
Od października 1939 r.była członkimią organizacji “Grunwald” /już prze< 
wojną w grupie dywersji pozafrontowej "Grunwald”/,którą współorganizował 
Redagowała razem z bratem gazetkę "̂ olna Polska".W marcu 1910 została z i 
aresztowana cała rodzina w związku zx wpadką "Batalionów śmierci za >̂1j 
ność".Mąż został roastrzelany,pozostali osadzeni w obozach koncentracyj
nych. Stefanię będącą w ciąży zwolniono w lipcu 1940 w dwa tygodnie przeć 
urodzeni en) dziecka^z nakazem stałego meldowania się w Gestapo.Ciężko ch< 
rafciągle kontrolowana,zaprzestała pracy konspiracyjnej.Zmarła 19.IV 60i
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Gawalska Stefania, z d. Masełkowska (ił Ił - (f
Ur. 25 grudnia 1913 r* w Berlinie, cdrka Kazimierza i Kazimie

ry z d. Sobolewskiej. Przed wojną jako zawodowa instruktorka PVS£ 
pełniła funkcję komendantki powiatowej * Wąbrzeźnie* W czasie woj
ny obronnej od 27 sierpnia do wejścia Kiemcdw pełniła służbę te
lefonistki w koszarach na fiudaku w Toruniu. Od października 1919 
r* była członkinią organizacji "Grunwald" /już przed wojną w gru
pie dywersji pozafrontowej), którą współorganizowała* Kedagowała 
razem z bratem gazetkę "Wolna Polska". W marcu 1940 r. została 
zaaresztowana cała rodzina w związku * wpadką "Batalionów śmier
ci za Wolność Mąż został rozstrzelany* pozostali członkowie ro
dziny osadzeni w obozach koncentracyjnych. Stefanię, będącą w cią
ży, zwolniono w lipcu 1940 r. w dwa tygodnie przed urodzeni era 
dziecka, z nakazem stałego meldowania się w Gestapo. Ciężko chora, 
ciągle kontrolowana, zaprzestała pracy konspiracyjnej. Zmarła 19 
IV 196Q r. ' >
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. GdWttiukd Stefania z d. Masełkowska, ps "Stefa" (1913 - 1960), 
członkini sz taba org. "Granwald" # Toruń

Ur. £5 XII 1913 r. w Berlinie. Córka Kazimierza i Kazimiery z d. 
Sobolewskiej. Ukończyła szkołę średnią w Toruniu, gdzie 
mieszkała z rodzicami a potem z mężem Bogdanem Gawalskimj 
oficerem zawodowym. ‘Była instruktorki* PWK w stopniu aspirantki, 
pełniła do wojny funkcję komendantki powiatowej Wąbrzeźno. 
Należała do grupy dywersji pozafrontowej, którą sama 
zorganizowała. Zmobilizowana., pełniła od £7 VIII 1939 r. służbę 
telefoniczną w koszarach na Podgórzu i Rudaku (dzielnice 
Torunia).
Od 1939 r. należała do sztabu toruńskiego organizacji "Grunwald",, 
Redagowała razem z bratem tajną gazetkę "Wolna Polska".

rj^Zwerbowała do "Grunwaldu" - m.in. męża, brata i szwagra, 
i Współpracowała ściśle z kmdtern "Grunwaldu", mjr Mańkowskim.

Została po pięciogodzinnej rewizji mieszkania aresztowana 8 III 
1940 r. , w czasie fali toruński cli aresztowań marcowych, 
obejmuj ącycłi organizacje "Bataliony Smiei*ci za Wolność",
"Grunwald" i KOP. Była wówczas w wysokiej ciąży. Została

2.przewieziona do Fortu VIII. Zwolniono ją w lipcu 194o r. w dwa■ —
dni przed urodzeniem syna. Po zwolnieniu, ciężko chora, nie

omogąca prawie cłiodzić, wychowująca małe dziecka, już nie była l- 
zaangażowana w dalszą walkę |ko»s-pij:-acy jiią. Musiała Aeldować się 
w gestapo co £ tygodnie aż do końca 1940 r. , kiedy ^fą^~ 
zawiadoniono o rozstrzelaniu męża.
Mieszkała do 1947 r. nadal w Toruniu, po czym przeniosła się do 
siostry Harii Cichoszowej do Elbląga. Zmarła tam na astmę 
sercową 19 IV 1960 r.
Hęża Bogdana Gawalskiego, brata Hasełkowskiego oraz ojca/Si^^ 
zaaresztowano 6 III 1940 r . , w dniu aresztowqania przywódców 
"Grunwaldu*.vMąż zostaf przewieziony do Bydgoszczy, potem na 
Pawiak w Wax*szawie i rozstrzelany 17 IX 1940 i*, w Palmirach
razem z grupą toruńskich przywódców "Grunwaldu" Alfonsem

O] rj

i
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Zaborowskim, Zygmuntem Koczyńakim, Waldemarem Gei-yngei^em oraz z 
Wandą Bukiewicz z "Batalionów 3miex*ci za Wolność" i z 
koineudaiilką samodzielnie działającej żeńskiej grupy
"Batalionów", zaledwie 18 - letnia Jadwigą Kowalską. Reszta 
rodziny Gaw<*lskiej została przewieziona do obozów 
koncentracyjnych.

AP AK, T. Gawalska S. (Uua&e rei, siostry Marii Ciclioszowej i 
siostrzenicy Hanny Ciclioszówny)  f Kowalska J.T" Pakalska - Pic S . ;  

Bartoszewski W., Warszawski Pierścień 3uiierci , Warszawa 1967, s. 
68 ,  ✓

. Elżbieta Zawacka
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Gawalska Stefania z d. Masełkowska, ps. „Ste- 
fa” (1913-1960), członkini Sztabu org. „Grun
wald”, Toruń.

Urodzona 25 XII 1913 r. w Berlinie; córka 
Kazimierza i Kazimiery z d. Sobolewskiej. Ukoń
czyła szkołę średnią w Toruniu, gdzie mieszkała z 
rodzicami, a potem z mężem por. Bogdanem Ga- 
walskim, oficerem zawodowym. Była instruktorką 
PWK w stopniu aspirantki, pełniła do wojny funk
cję komendantki powiatowej Wąbrzeźno. Należa
ła do grupy dywersji pozafrontowej, którą sama 
zorganizowała. Zmobilizowana, pełniła od 27 
VIII 1939 r. służbę telefoniczną w koszarach na 
Podgórzu i Rudaku (dzielnice Torunia).

Od 1939 r. należała do Sztabu Toruńskiego 
organizacji „Grunwald”. Zwerbowała do niej m.in. męża, brata i szwagra. Redago
wała razem z bratem tajną gazetkę „Wolna Polska”. Współpracowała ściśle z toruń
skim kmdtem „Grunwaldu”, por. Walerianem Mańkowskim. Aresztowana 8 III 
1940 r. w czasie fali toruńskich aresztowań organizacji „Bataliony Śmierci za Wol
ność”, „Grunwald” i KOP. Po pięciogodzinnej rewizji mieszkania, pomimo wów
czas wysokiej już ciąży została przewieziona do Fortu VIII. Zwolniono ją w lipcu 
1940 r. w dwa dni przed urodzeniem syna. Po zwolnieniu, ciężko chora, nie mogąca 
prawie chodzić, wychowująca małe dziecko, już nie była zaangażowana w dalszą 
walkę podziemną. Musiała meldować się w gestapo co 2 tygodnie aż do końca 
1940 r., kiedy ją  zawiadomiono o rozstrzelaniu męża.

Mieszkała do 1947 r. nadal w Toruniu, po czym przeniosła się do siostry Marii 
Cichoszowej do Elbląga. Zmarła tam na astmę sercową 19 V 1960 r.

Męża Bogdana Gawalskiego, brata Kazimierza Masełkowskiego oraz ojca 
Stefanii zaaresztowano 6 III 1940 r., tj. w dniu aresztowania innych przywódców 
„Grunwaldu”. Mąż wraz z nimi został przewieziony do Bydgoszczy, potem na 
Pawiak w Warszawie i rozstrzelany 17 IX 1940 r. w Palmirach razem z Alfonsem 
Zaborowskim, Zygmuntem Moczyńskim, Waldemarem Geringerem oraz z W andą

Bukiewicz z „Batalionów Śmierci za Wolność” i z komendatką samodzielnie dzia
łającej żeńskiej grupy „Batalionów”, zaledwie 18-letnią Jadwigą Kowalską. Reszta 
rodziny Gawalskiej została przewieziona do obozów koncentracyjnych.

AP AK T ' Gawalska S. (tu rei. siostry Marii Cichoszowej i siostrzenicy Hanny Cicho- 
szówny), Kowalska J„ Pakalska-Pic S.; B a r t o s z e w s k i W., Warszawski Pierścień 
Śmierci, Warszawa 1967, s. 68.

Elżbieta Zawacka

12



13



\

14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27




