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Relacja Stanisławy Samołowicz.

Do Armii Krajowej należała od sierpnia 1943 roku. Przy

sięgę składała przed Kałamajską i otrzymała pseudonim "Zosia”. 

Pracowała w garnizonie toruńskim w wywiadzie. Jej przełożo

nym był P.Jańwiecki i L.Stnnkiewicz. śledziła konfidentów 

gestapo m.in. E.Słowikowskiego - "Białego Grota", H.Cieszyńs

ką i 3.Kalińską. E.Słowikowski mieszkał przy ul. il̂ ałe Garba- 

ry TTr 14 u Bronisływy E<krbsztowej . V7 grudniu 1942 lub stycz

niu 1943 B.Herbst poszła po korty żywnościowe dla swojego 

kuzyna Stanisławę Soleckiego i E.Słowikowskiego* urzędzie 

kazali jej pokazać zaświadczenie pracy Słowikowskiego. Po

nieważ go nie posiadała nakazano, b;/ zgłosił się do gestapo, 

co uczynił, Trócił na drugi dzień, pokazywał sine pręgi na 

plecach, według S.Samołowicz był to tusz. H e c y  pokazywał 

Herbstowej i Samołowiczowi /mężowi/. Fie miał zadrapań. 

Zamierzał usunąć Jana Stachowiaka - komendanta Polskiej Ar

mii Powstania w Toruniu. Zarazili go w szpitalu /przechodził 

operację przepukliny/ powodując gangrenę, tedy Słowikowski 

za pośrednictwem żonj* Stachowiaka zażądał papierów organi

zacyjnych. 7? agonii będąc nie zgodził się. Zmarł 4*04.43 r.

Po żony jego przyszło gestapo, żądając dokumentów, ale ona 

powiedziała, że nic nie wie, więc zostawiono ją w spokoju.

E.Słowikowski wykradł dokument Stanisława Soleckiego i pod

robił go wpisując swoje nazwisko /było to świadectwo pracy 

referenta stadniny koni w Grodnie/. legitymował się nim przed 

swoimi podwładnymi, m.in. Szymonem Samołowiczem po«"Tadek". 

Ponieważ S.Solecki zorientował się, ten przy pomocy Sergiu

sza Kosteckiego otruł go - podając zetrutą wódkę.
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E.Słowikowski wystawił zaświadczenie B.Herbst, w razie 

aresztowania przez gestapo. U krawca, K.Cieszyńskiego przy 

ul. Żeglarskiej !Jr 25 mieszkała Maria Staufer - kochanka 

E.Słowikowskiego /? BiCh./. Prowokowała ona Cieszyńskich do 

nieostrożnych wypowiedzi /np. co zrobiliby w razie przybycia 

skoczka/. Pewniej przyprowadziła E.Słowikowskiego - jako 

kolegę męża - zamieszkał tam i werbował ludzi. Przyczynił 

się do aresztowania Sz.Samołowicza, Wandy i Wojciecha Koc.

Wanda Koc widziała, jak Słowikowski stał w oknie i po

kazywał spacerujące kobiety w więzieniu, które należały do 

organizacji. Ją zwolniono, a męża skierowano do Mauthausen, 

gdzie zginął. E. Słowikowski przyczynił się do aresztowania 

wielu członków PAP. 7-' końcu dotarli i do niej.

Po zlikwidowaniu PAP E.Słowikowski zmienił nazwisko 

na Jan Jastrzębski i zamieszkał przy ul. Podmumej Kr 13. 

Przychodziły tam F.Cieszyńska i Kalińska. Był też zameldo

wany przy ul. lodmumej Kr 91 u Siemianowskiej. Miał także 

klucze do mieszkania Cieszyńskiej przy Jęczmiennej Kr 17.

Częste aresztowania w Toruniu zaniepokoiły iztab AK 

i polecono S.Samołowicz rozpracowanie E.Słowikowskiego. Za

pisała się więc do na T.lałych Garbach, aby móc go 

obserwować. Pvaz spotkała E. Słowikowski ego, który powiedział 

Kerbstowej, że jak go nie przestanie śledzić to ją zastrzeli 

albo wyśle do obozu. Kilka razy obserwowała wyjście z ulicy 

razem ze Zbigniewem Polniaszkiem - chcieli go sfotografować. 

Mieszkanie przy ulicy Podmumej 91 miało wyjście na ulicę 

Dzierżyńskiego, gdzie po przeciwnej stronie mieścił się 

zakład fotograficzny. Stamtąd, czekając rzekomo na zdjęcie 

do dowodu obserwowała go. Słowikowski wyjeżdżał czasem do
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innych miast Pomorza*

P$zy ulicy Podmumej Nr 58 w wynajętym przez AK miesz

kaniu Miżyńskiej prowadziła obserwację.

Sprawozdanie złożyła L*Stankiewiczowi przy ulicy Wią

zowej* Ten na bibułce napisał kilka słów i schował ją do 

pudełka zapałek o podwójnym dnie* C-ryps zaniosła Stefanowicz 

na ulicę Bydgoską* E.Słowikowskiego skażono na śmierć,

S.Saraołowicz obserwowała też dyslokację wojsk i trans

porty wojskowe w Toruniu* Zatrzymano też na 8 godzin pod 

Toruniem świtę niemiecką z Hitlerem - wykonało to grupę 

Kozianowskiego* S.Samołowicz wiadomo także o zlikwidowaniu 

przez T.Zalewskiego dwóch oficerów i podoficerów niemieckich 

na moście w Toruniu. W 1944 roku zginął tam jeden AK-owiec*
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Piotr Jaźwiecki, Łódź, ul. Wojska Polskiego 162. Łódź 10 czerwca 
1974 r. Oświadczenie. Niniejszym stwierdzam, że w czasie okupacji 
niemieckiej ostatniej wojny w latack 1941-1945, istniała tajna 
organizacja wojskowa pod nazwą: "Polska Armia Powstania * /PAP/ 
w Toruniu* Komendantem tej organizacji był Edward Słowikowski 
/ pseud. liały &rot, Jastrzębsk, Grabowski / adjutantem jego był 
Jrzeski /pseud. "fantar "/ oraz sekretarki tyck panów: Cieszyńska 
i Kalinowska. Wspomnianej wyżej organizacji były bardzo czyste 
aresztowania przez gestapo, po kilka a nawet po kilkanaście osób m :  
naraz. Po "bliższej, dokładnej obserwacji przez wywiad Armii Krajowej 
ustalono, że komendant tej organizacji PA? Edward Słowikowski i 
wymienieni wyżej współtowarzysze są konfidentami gestapo. la podarte, 
wie niezbitych dowodów winy wyżej wymieniony ci. osób Sąd Dowództwa xfc 
AK wydał wyrok śmierci na konfidentów. Wyrok śmierci został wyko
nany na Słowikowskim, Cieszyńskiej i Kalinowskiej na przełomie 
1944-1945 r. prze* Józefa Sliwfwarkiege /pseud* "Skrza# "/ żołnie
rza AK. Piotr Jaźwiecki b« kierownik wywiadu AK w Toruniu. 
Potwierdzam powyższe oświadczenie b. kierownika wywiadu AK Piotra 

^  Jaźwieckiege.' Sadmieniam, że do zlikwidowania konfidentów gestapo
wręczyłam broń Józefowi Sliwowskiemu ps« "Skrzat”, którą otrzymała* 
od szefa wywiadu garnizonu Toruńskiego AK Piotra Jaźwieckiego. 
lyły pracownik wywiadu AK Stanisława Saiaołowiez ps« . "Zosia", Ir. 
legitymacji 8999/*y . Toruń, 17.7*1974 r.
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M
NR 79 (6555) — 23 KWIETNIA 1991 R.

W szystkim, którzy wzięli udział w uroczystości po
grzebowe] i z żalem pożegnali na  zawsze

4p-

Stanisławę Samołowicz
Ojcu Redem ptoryście z Parafii Sw, Józefa w Toru
niu, delegacji Świat. Związku Żołnierzy Armii K ra
jowej, krewnym , przyjaciołom  i sąsiadom  — serdecz
ne podziękowania sk ładają

DZIECI z RODZINĄ
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