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NATHER FRANCISZEK ps."Skrzydlewski" (1901-1975)
był-y-powstaal ĉ-..Mx&-l-kopolsJs;i członek sieci kolejowej "Grunwaldu", 
członek tzw.grupy kolejowej ZWZ-AK w Toruniu.

Ur.17 IX 1901 r. w Domachowie pow. Gostyń, jako syn Ludwika i 
Katarzyny z d. Wujek. W młodości członek "Sokoła". W 1918 r. wstą
pił do Straży Ludowej w Gostyniu. Brał udział w powstaniu wielko
polskim (I-VI 1919 r) a następnie walczył w I powstaniu śląskim 
(1919) pod dowództwem mjra Bronisława Sikorskiego. W dniu 1 X 1919 
r. wstąpił do formowanego w Poznaniu 62 Grudziądzkiego Pułku Strze
lców. Brał udział w zajmowaniu Pomorza w 1920 r. Następnie w okre
sie od IV - X 1920 r. walczył z bolszewikami. W latach 1921-1927 
był podoficerem zawodowym WP. Służył w 64 i 61 pp. Od 1927 r. 
pracował w kolejnictwie. Początkowo był kasjerem na dworcu Byd
goszcz Główna, od 1928 r. dyżurnym ruchu PKP w porcie gdyńskim, od 
1931 r. w Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku. Po przeniesieniu 
DOKP do Torunia pracował tu na różnych stanowiskach. Ostatnio do 
września 193 9 r. był kierownikiem sekretariatu dyrektora DOKP w 
Toruniu. Przypuszczalnie przed wojną brał udział w tworzeniu sieci 
kolejowej "Grunwaldu" na terenie Pomorza. W dniu 7 IX 1939 r. 
ewakuowany z DOKP do Warszawy-Siedlec-Radzynia Podlaskiego. Zmobi
lizowany walczył w Grupie Operacyjnej "Polesie" gen.F .Kleeberga. Po 
ucieczce z niewoli 10 X 913 9 r. dotarł do Warszawy i ukrywał się.

waniem nie podejmował pracy i ukrywał się u rodziny. W dniu 15 III 
1940 r. przez Arbeitsamt skierowany został do pracy przy naprawie 
zniszczonego mostu kolejowego w Toruniu. Od 1 IX 1940 r. pracował 
na kolei jako robotnik magazynowy przy rozładunku materiałów i 
budowie tzw. nowej parowozowni w Toruniu-Kluczykach.

Od czerwca 1940 r. działał w konspiracji w ramach ZWZ-AK. 
Włączony został do tzw. grupy kolejowej ZWZ-AK kierowanej przez 
Franciszka Hoffmana, przed wojną kierownika warsztatów kolejowych 
w Bydgoszczy. Zadaniem tej grupy było prowadzenie działalności 
sabotażowo-dywersyjnej oraz zbieranie danych wywiadowczych o trans
portach wojskowych i organizowanie łączności. Po aresztowaniach 
dokonanych przez gestapo wśród członków AK w Toruniu latem 1942 r.

Początkowo w obawie przed areszto-
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utracił styczność z organizacją. Po kilku tygodniach ponownie 
nawiązał kontakt z AK. Jego funkcja organizacyjna nie jest znana. 
Wiadomo tylko, iż nadal był członkiem tzw. grupy kolejowej. W 1944 
r. brał udział w akcji rozpracowywania komendanta głównego PAP 
E/i Słowikowskiego ^el~-E-~R-udzk-iego ps. "Biały Grot". Pośredniczył w 
nawiązywaniu współpracy z PAP. Utrzymywał bezpośredni kontakt z 
komendantem rejonu toruńskiego PAP Franciszkiem Brzeskim ps."Jan
tar" oraz Józefem Piątkowskim ps."Lampart" członkiem PAP w Gdyni. 
Kontynuował działalność konspiracyjną do zajęcia Torunia przez 
Rosjan. Brał udział w akcji wysadzenia materiałów wybuchowych 
dokonanej na stacji w Kluczykach 25 stycznia 1945 r.

Po zakończeniu działań wojennych aresztowany przez funkcjona
riuszy UB w związku z ujawnieniem jego działalności w AK przez 
aresztowanych wcześniej członków PAP. Przeszedł śledztwo w areszcie 
śledczym WUBP w Bydgoszczy. Zwolniony został 11 VIII 1945 r. Przez 
wiele powojennych lat pracował w DOKP w Gdańskuirf. We wrześniu 1961 
r. przeszedł na emeryturę. Udzielał się społecznie w ruchu komba
tanckim. Był m.in. przewodniczącym Koła ZBoWiD przy DOKP oraz 
członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Gdańsku. Zmarł w Gdańsku 
18 IV 1975 r. i pochowany został na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.

Odznaczony m.in.Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

I

AMS, kwestionariusz osobowy F.Nathera z 16.6.1966 r.; fotokopia 
zaświadczenia WUBP w Bydgoszczy L .dz.567-VIIl/45; inf. córki.

Andrzej Gąsiorowski
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NATHER FRANCISZEK ps."Skrzydlewski" (1901-1975) 
były powstaniec wielkopolski członek sieci kolejowej "Grunwaldu", 
członek tzw.grupy kolejowej ZWZ-AK w Toruniu.

Ur.17 IX 1901 r. w Domachowie pow. Gostyń, jako syn Ludwika i 
Katarzyny z d. Wujek. W młodości członek "Sokoła". W 1918 r. wstą
pił do Straży Ludowej w Gostyniu. Brał udział w powstaniu wielko
polskim (I-VI 1919 r) a następnie walczył w I powstaniu śląskim 
(1919) pod dowództwem mjra Bronisława Sikorskiego. W dniu 1 X 1919 
r. wstąpił do formowanego w Poznaniu 62 Grudziądzkiego Pułku Strze
lców. Brał udział w zajmowaniu Pomorza w 1920 r. Następnie w okre
sie od IV - X 1920 r. walczył z bolszewikami. W latach 1921-1927 
był podoficerem zawodowym WP. Służył w 64 i 61 pp. Od 1927 r. 
pracował w kolejnictwie. Początkowo był kasjerem na dworcu Byd
goszcz Główna, od 1928 r. dyżurnym ruchu PKP w porcie gdyńskim, od 
1931 r. w Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku. Po przeniesieniu 
DOKP do Torunia pracował tu na różnych stanowiskach. Ostatnio do 
września 193 9 r. był kierownikiem sekretariatu dyrektora DOKP w 
Toruniu. Przypuszczalnie przed wojną brał udział w tworzeniu sieci 
kolejowej "Grunwaldu" na terenie Pomorza. W dniu 7 IX 193 9 r. 
ewakuowany z DOKP do Warszawy-Siedlec-Radzynia Podlaskiego. Zmobi
lizowany walczył w Grupie Operacyjnej "Polesie" gen.F .Kleeberga. Po 
ucieczce z niewoli 10 X 913 9 r. dotarł do Warszawy i ukrywał się. 
Do Torunia wrócił 4 XII 1939 r. Początkowo w obawie przed areszto
waniem nie podejmował pracy i ukrywał się u rodziny. W dniu 15 III 
1940 r. przez Arbeitsamt skierowany został do pracy przy naprawie 
zniszczonego mostu kolejowego w Toruniu. Od 1 IX 194 0 r. pracował 
na kolei jako robotnik magazynowy przy rozładunku materiałów i 
budowie tzw. nowej parowozowni w Toruniu-Kluczykach.

Od czerwca 1940 r. działał w konspiracji w ramach ZWZ-AK. 
Włączony został do tzw. grupy kolejowej ZWZ-AK kierowanej przez 
Franciszka Hoffmana, przed wojną kierownika warsztatów kolejowych 
w Bydgoszczy. Zadaniem tej grupy było prowadzenie działalności 
sabotażowo-dywersyjnej oraz zbieranie danych wywiadowczych o trans
portach wojskowych i organizowanie łączności. Po aresztowaniach 
dokonanych przez gestapo wśród członków AK w Toruniu latem 1942 r. 
utracił styczność z organizacją. Po kilku tygodniach ponownie 
nawiązał kontakt z AK. Jego funkcja organizacyjna nie jest znana. 
Wiadomo tylko, iż nadal był członkiem tzw. grupy kolejowej. W 1944 
r. brał udział w akcji rozpracowywania komendanta głównego PAP 
E .Słowikowskiego vel E.Rudzkiego ps."Biały Grot". Pośredniczył w 
nawiązywaniu współpracy z PAP. Utrzymywał bezpośredni kontakt z 
komendantem rejonu toruńskiego PAP Franciszkiem Brzeskim ps."Jan
tar" oraz Józefem Piątkowskim ps."Lampart" członkiem PAP w Gdyni. 
Kontynuował działalność konspiracyjną do zajęcia Torunia przez 
Rosjan. Brał udział w akcji wysadzenia materiałów wybuchowych 
dokonanej na stacji w Kluczykach 25 stycznia 1945 r.

Po zakończeniu działań wojennych aresztowany przez funkcjona
riuszy UB w związku z ujawnieniem jego działalności w AK przez 
aresztowanych wcześniej członków PAP. Przeszedł śledztwo w areszcie 
śledczym WUBP w Bydgoszczy. Zwolniony został 11 VIII 1945 r. Przez 
wiele powojennych lat pracował w DOKP w Gdańskum. We wrześniu 1961 
r. przeszedł na emeryturę. Udzielał się społecznie w ruchu komba
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tanckim. Był m.in. przewodniczącym Koła ZBoWiD przy DOKP oraz 
członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Gdańsku. Zmarł w Gdańsku 
18 IV 1975 r. i pochowany został na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.

Odznaczony m.in.Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

AMS, kwestionariusz osobowy F.Nathera z 16.6.1966 r. ; fotokopia 
zaświadczenia WUBP w Bydgoszczy L .dz.567-VIIl/45.

Andrzej Gąsiorowski

7



NATHER FRANCISZEK ps."Skrzydlewski" (1901-1975) 
były powstaniec wielkopolski członek sieci kolejowej "Grunwaldu", 
członek tzw.grupy kolejowej ZWZ-AK w Toruniu.

Ur.17 IX 1901 r. w Domachowie pow. Gostyń, jako syn Ludwika i 
Katarzyny z d. Wujek. W młodości członek "Sokoła". W 1918 r. wstą
pił do Straży Ludowej w Gostyniu. Brał udział w powstaniu wielko
polskim (I-VI 1919 r) a następnie walczył w I powstaniu śląskim 
(1919) pod dowództwem mjra Bronisława Sikorskiego. W dniu 1 X 1919 
r. wstąpił do formowanego w Poznaniu 62 Grudziądzkiego Pułku Strze
lców. Brał udział w zajmowaniu Pomorza w 1920 r. Następnie w okre
sie od IV - X 1920 r. walczył z bolszewikami. W latach 1921-1927 
był podoficerem zawodowym W P . Służył w 64 i 61 p p . Od 192 7 r. 
pracował w kolejnictwie. Początkowo był kasjerem na dworcu Byd
goszcz Główna, od 192 8 r. dyżurnym ruchu PKP w porcie gdyńskim, od 
1931 r. w Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku. Po przeniesieniu 
DOKP do Torunia pracował tu na różnych stanowiskach. Ostatnio do 
września 193 9 r. był kierownikiem sekretariatu dyrektora DOKP w 
Toruniu. Przypuszczalnie przed wojną brał udział w tworzeniu sieci 
kolejowej "Grunwaldu" na terenie Pomorza. W dniu 7 IX 1939 r. 
ewakuowany z DOKP do Warszawy-Siedlec-Radzynia Podlaskiego. Zmobi
lizowany walczył w Grupie Operacyjnej "Polesie" gen.F .Kleeberga. Po 
ucieczce z niewoli 10 X 913 9 r. dotarł do Warszawy i ukrywał się. 
Do Torunia wrócił 4 XII 193 9 r. Początkowo w obawie przed areszto
waniem nie podejmował pracy i ukrywał się u rodziny. W dniu 15 III 
194 0 r. przez Arbeitsamt skierowany został do pracy przy naprawie 
zniszczonego mostu kolejowego w Toruniu. Od 1 IX 1940 r. pracował 
na kolei jako robotnik magazynowy przy rozładunku materiałów i 
budowie tzw. nowej parowozowni w Toruniu-Kluczykach.

Od czerwca 1940 r. działał w konspiracji w ramach ZWZ-AK. 
Włączony został do tzw. grupy kolejowej ZWZ-AK kierowanej przez 
Franciszka Hoffmana, przed wojną kierownika warsztatów kolejowych 
w Bydgoszczy. Zadaniem tej grupy było prowadzenie działalności 
sabotażowo-dywersyjnej oraz zbieranie danych wywiadowczych o trans
portach wojskowych i organizowanie łączności. Po aresztowaniach 
dokonanych przez gestapo wśród członków AK w Toruniu latem 1942 r. 
utracił styczność z organizacją. Po kilku tygodniach ponownie 
nawiązsiłOHontakt z AK. Jego funkcja organizacyjna nie jest znana. 
Wiadomo tylko, iż nadal był członkiem tzw. grupy kolejowej. W 1944 
r. brał udział w akcji rozpracowywania komendanta głównego PAP 
E .Słowikowskiego vel E.Rudzkiego ps."Biały Grot". Pośredniczył w 
nawiązywaniu współpracy z PAP. Utrzymywał bezpośredni kontakt z 
komendantem rejonu toruńskiego PAP Franciszkiem Brzeskim ps."Jan
tar" oraz Józefem Piątkowskim ps."Lampart" członkiem PAP w Gdyni. 
Kontynuował działalność konspiracyjną do zajęcia Torunia przez 
Rosjan. Brał udział w akcji wysadzenia materiałów wybuchowych 
dokonanej na stacji w Kluczykach 25 stycznia 1945 r.

Po zakończeniu działań wojennych aresztowany przez funkcjona
riuszy UB w związku z ujawnieniem jego działalności w AK przez 
aresztowanych wcześniej członków PAP. Przeszedł śledztwo w areszcie 
śledczym WUBP w Bydgoszczy. Zwolniony został 11 VIII 1945 r. Przez 
wiele powojennych lat pracował w DOKP w Gdańskum. We wrześniu 1961 
r. przeszedł na emeryturę. Udzielał się społecznie w ruchu komba-
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tanckim. Był m.in. przewodniczącym Koła ZBoWiD przy DOKP oraz 
członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Gdańsku. Zmarł w Gdańsku 
18 IV 1975 r. i pochowany został na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.

Odznaczony m.in.Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

AMS, kwestionariusz osobowy F.Nathera z 16.6.1966 r.; fotokopia 
zaświadczenia WUBP w Bydgoszczy L .dz.567-VIII/4 5.

Andrzej Gąsiorowski
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NATHER FRANCISZEK ps."Skrzydlewski" (1901-1975) 
były powstaniec wielkopolski członek sieci kolejowej "Grunwaldu", 
członek tzw.grupy kolejowej ZWZ-AK w Toruniu.

Ur.17 IX 1901 r. w Domachowie pow. Gostyń, jako syn Ludwika i 
Katarzyny z d. Wujek. W młodości członek "Sokoła". W 1918 r. wstą
pił do Straży Ludowej w Gostyniu. Brał udział w powstaniu wielko
polskim (I-VI 1919 r) a następnie walczył w I powstaniu śląskim 
(1919) pod dowództwem mjra Bronisława Sikorskiego. W dniu 1 X 1919 
r. wstąpił do formowanego w Poznaniu 62 Grudziądzkiego Pułku Strze
lców. Brał udział w zajmowaniu Pomorza w 1920 r. Następnie w okre
sie od IV - X 1920 r. walczył z bolszewikami. W latach 1921-1927 
był podoficerem zawodowym WP. SłużyłlGhU 64 i 61 p p . Od 1927 r. 
pracował w kolejnictwie. Początkowo był kasjerem na dworcu Byd
goszcz Główna, od 192 8 r. dyżurnym ruchu PKP w porcie gdyńskim, od 
1931 r. w Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku. Po przeniesieniu 
DOKP do Torunia pracował tu na różnych stanowiskach. Ostatnio do 
września 193 9 r. był kierownikiem sekretariatu dyrektora DOKP w 
Toruniu. Przypuszczalnie przed wojną brał udział w tworzeniu sieci 
kolejowej "Grunwaldu" na terenie Pomorza. W dniu 7 IX 193 9 r. 
ewakuowany z DOKP do Warszawy-Siedlec-Radzynia Podlaskiego. Zmobi
lizowany walczył w Grupie Operacyjnej "Polesie" gen.F .Kleeberga. Po 
ucieczce z niewoli 10 X 9139 r. dotarł do Warszawy i ukrywał się. 
Do Torunia wrócił 4 XII 1939 r. Początkowo w obawie przed areszto
waniem nie podejmował pracy i ukrywał się u rodziny. W dniu 15 III 
194 0 r. przez Arbeitsamt skierowany został do pracy przy naprawie 
zniszczonego mostu kolejowego w Toruniu. Od 1 IX 1940 r. pracował 
na kolei jako robotnik magazynowy przy rozładunku materiałów i 
budowie tzw. nowej parowozowni w Toruniu-Kluczykach.

Od czerwca 1940 r. działał w konspiracji w ramach ZWZ-AK. 
Włączony został do tzw. grupy kolejowej ZWZ-AK kierowanej przez 
Franciszka Hoffmana, przed wojną kierownika warsztatów kolejowych 
w Bydgoszczy. Zadaniem tej grupy było prowadzenie działalności 
sabotażowo-dywersyjnej oraz zbieranie danych wywiadowczych o trans
portach wojskowych i organizowanie łączności. Po aresztowaniach 
dokonanych przez gestapo wśród członków AK w Toruniu latem 1942 r.
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utracił styczność z organizacją. Po kilku tygodniach ponownie 
nawiązał kontakt z AK. Jego funkcja organizacyjna nie jest znana. 
Wiadomo tylko, iż nadal był członkiem tzw. grupy kolejowej. W 1944 
r. brał udział w akcji rozpracowywania komendanta głównego PAP 
E .Słowikowskiego vel E.Rudzkiego ps."Biały Grot". Pośredniczył w 
nawiązywaniu współpracy z PAP. Utrzymywał bezpośredni kontakt z 
komendantem rejonu toruńskiego PAP Franciszkiem Brzeskim ps."Jan
tar" oraz Józefem Piątkowskim ps."Lampart" członkiem PAP w Gdyni. 
Kontynuował działalność konspiracyjną do zajęcia Torunia przez 
Rosjan. Brał udział w akcji wysadzenia materiałów wybuchowych 
dokonanej na stacji w Kluczykach 25 stycznia 1945 r.

Po zakończeniu działań wojennych aresztowany przez funkcjona
riuszy UB w związku z ujawnieniem jego działalności w AK przez 
aresztowanych wcześniej członków PAP. Przeszedł śledztwo w areszcie 
śledczym WUBP w Bydgoszczy. Zwolniony został 11 VIII 1945 r. Przez
wiele powojennych lat pracował w DOKP w Gdańsku^. We wrześniu 1961

\
r. przeszedł na emeryturę. Udzielał się społecznie w ruchu komba
tanckim. Był m.in. przewodniczącym Koła ZBoWiD przy DOKP oraz 
członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Gdańsku. Zmarł w Gdańsku 
18 IV 1975 r. i pochowany został na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.

Odznaczony m.in.Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

AMS, kwestionariusz osobowy F.Nathera z 16.6.1966 r.; fotokopia 
zaświadczenia WUBP w Bydgoszczy L .dz.567-VIII/45; inf. córki.

Andrzej Gąsiorowski
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N ather Franciszek przybr. nazw. „Skrzydlewski”
(1901-1975), członek sieci kolejowej „Grunwal
du”, członek tzw. grupy kolejowej ZWZ-AK w 
Toruniu.

Urodzony 17 IX 1901 r. w Domachowie, pow.
Gostyń; syn Ludwika i Katarzyny z d. Wujek.
W młodości członek „Sokoła”. W 1918 r. wstąpił 
do Straży Ludowej w Gostyniu. Brał udział w 
Powstaniu Wielkopolskim (I-IV 1919 r), a na
stępnie walczył w I Powstaniu Śląskim (1919 r.) 
pod dowództwem mjr. Bronisława Sikorskiego.
W dniu 1 X 1919 r. wstąpił do formowanego w 
Poznaniu 62 Grudziądzkiego Pułku Strzelców.
Brał udział w zajmowaniu Pomorza w 1920 r.
Następnie w okresie od IV-X i920 r. walczył z 
bolszewikami. W latach 1921-1927 był podoficerem zawodowym WP. Służył w 64 i 
66 pp. Od 1927 r. pracował w kolejnictwie. Początkowo był kasjerem na dworcu 
Bydgoszcz Główna, od 1928 r. dyżurnym ruchu PKP w porcie gdyńskim, od 1931 r. 
pracował w Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku. Po przeniesieniu DOKP do 
Torunia pracował tu na różnych stanowiskach. Ostatnio do września 1939 r. był kie
rownikiem sekretariatu dyrektora DOKP w Toruniu. Przypuszczalnie przed wojną 
brał udział w tworzeniu sieci kolejowej „Grunwaldu” na terenie Pomorza. W dniu 
7 IX 1939 r. ewakuowany z DOKP do Warszawy-Siedlec-Radzynia Podlaskiego. 
Zmobilizowany walczył w Grupie Operacyjnej „Polesie” gen. F. Kleeberga. Po 
ucieczce z niewoli 10 X 1939 r. dotarł do Warszawy i ukrywał się.

Do Torunia wrócił 4 XII 1939 r. Początkowo w obawie przed aresztowaniem nie 
podejmował pracy i ukrywał się u rodziny. W dniu 15 III 1940 r. przez Arbeitsamt 
skierowany został do pracy przy naprawie zniszczonego mostu kolejowego w Toru
niu. Od 1 IX 1940 r. pracował na kolei jako robotnik magazynowy przy rozładun
ku materiałów i na budowie tzw. nowej parowozowni w Toruniu-Kluczykach.

Od czerwca 1940 r. działał w konspiracji w ramach ZWZ-AK. Włączony został 
do tzw. grupy kolejowej kierowanej przez Franciszka Hoffmanna, przed wojną kie
rownika warsztatów kolejowych w Bydgoszczy. Zadaniem tej grupy było prowadze
nie działalności sabotażowo-dywersyjnej przez zbieranie danych wywiadowczych o 
transportach wojskowych i organizowanie łączności. Po aresztowaniach dokonanych 
przez gestapo wśród członków AK w Toruniu latem 1942 r. utracił styczność z orga
nizacją. Po kilku tygodniach ponownie nawiązał kontakt z AK. Jego funkcja organi
zacyjna nie jest znana. Wiadomo tylko, iż nadal był członkiem tzw. grupy kolejowej. 
W 1944 r. brał udział w akcji rozpracowywania kmdta głównego PAP Edwarda 
Słowikowskiego ps. „Biały Grot”. Pośredniczył w nawiązywaniu współpracy z PAP. 
Utrzymywał bezpośredni kontakt z kmdtem rejonu toruńskiego PAP Franciszkiem
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Brzeskim ps. „Jantar” oraz Józefem Piątkowskim ps. „Lampart”, członkiem PAP w 
Gdyni. Kontynuował działalność konspiracyjną do czasu zajęcia Torunia przez 
Rosjan. Brał udział w akcji wysadzenia materiałów wybuchowych dokonanej na 
stacji w Kluczykach 25 I 1945 r.

Po zakończeniu działań wojennych aresztowany przez funkcjonariuszy UB w 
związku z ujawnieniem jego działalności w AK przez aresztowanych wcześniej 
członków PAP. Przeszedł śledztwo w areszcie śledczym WUBP w Bydgoszczy. 
Zwolniony został 11 VIII 1945 r. Przez wiele powojennych lat pracował w DOKP w 
Gdańsku. We wrześniu 1961 r. przeszedł na emeryturę. Udzielał się społecznie w 
ruchu kombatanckim. Był m.in. przewodniczącym Koła ZBoWiD przy DOKP oraz 
członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Gdańsku. Zmarł 18 IV 1975 r. w 
Gdańsku i pochowany został na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

AMSt., kwestionariusz osobowy Nathera F. z 16 VI 1966 r., fotokopia zaświadczenia 
WUBP w Bydgoszczy L.dz.567-VIII/45; AP AK, T.: Kozianowski A., Kryszczyńska J., 
Majewski Cz.; Inf. córki.

Andrzej Gąsiorowski
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EDNĄ z najbardziej odw aż

nych działaczek ruchu opo
ru na Pom orzu Gdańskim  
w  okresie okupacji h itle 
row skiej była S tefan ia  Sza- 
lew ska (psy. „Jaskółka” póź

n ie j „E m ilia”). P ierw szym  jej 
m ężem  był ‘Z am ordow any w r. 
1944 d&wódca odcinka w  pow. 
stargardzkim  por. Jan L esików  - 
ski (ps. „L as”). O becnym  m ężem  
„E m ilii” jest dr nauk hum ani
styczn ych , por. Jan Szalew sk i 
b. kom endant oddziału ,►Szyszki”, 
który łączn ie z kom endantem  
„L asem ” k ierow ał akcjam i bojo
w ym i na lin ii k o lejow ej: Choj
nice— T czew  (8/9. VI. 1942) a na
stępn ie  (21/22. VI. 1942) na szla
ku Czarna W oda K aliska i pod 
R ytlem .

Stefan ia  S za lew sk a  w  styczn iu  
l.SH-2- -złożyła przysięgę  i Wś t'ą - 
piła^ do gnrpy"A:K, dtJWfcdzBWej 
przez por. „Łasa”. W krótce po 
tem  znalazła się  w oddziale le ś 
nym . Od tej ch w ili w iod ła  c ięż 
k ie  i trudne życie partyzanckie. 
Jako łączniczka zorganizow ała  
k ilka  niebezpiecznych i ryzyk ow 
nych .wypraw. P ierw szą  z  nich  
była w ypraw a do G rudziądza po 
broń i am unicję dla oddziału. Do 
.Grudziądza jeździła  i później z 
p. R ostow ą po karabiny m a szy 
now e.

W k a re tce  pogotow ia ratunko
w ego z p. Szycą dotarła do To
r u n ia ,  do O kręgow ej .K om endy  
Arm ii Krajowej- po rozk azy , ga 
zety konsp iracyjne i p ieniądze. 
Później jeździła  tam  rów nież z 
kol. Aleksandrem Jahnem , szo fe
rem  lekarza Z. z K ościerzyny.

M im o ogrom nych trudności — 
m iała  szczęście i n ie w padła  w  
liczne sidła, zastaw iane przez 
okupanta. To zw ięk szy ło  jej 
śm iałość. W 1944 r. w yjeżd żała  
dw ukrotn ie do W arszaw y. Często 
byw ało • ciężko, a naw et bardzo

ciężko. W śn ieżyce  i  słoty, nie  
jeden raz przem ierzała . pieszo  
Bory T ucholskie, a i  do rzeki 
Brdy; przedzierała się  w raz ż le
karzem  dó rannych lub chorych  
tow arzyszy broni.

I tak . m ijały dni, tygodn ie , 
tn iesiące i . fata,' .w śród, c iągłych  
niebezp ieczeństw , w . n ieustan nej 
w alce. ■■■';; ■ :r‘

. N adszedł tragiczny :. d la .niej 
dzień 15 k w ietn ia  1944 r. O godz. 
4-tej rano m ieszk an ie  jej zostało  
szczeln ie obstaw ione. G estapo, 
w targnąw szy do w n ętrza , aresz
tu je  jej m ęża L esikow sk.iego, jej 
rów nież zakładają kajdank i na 
ręce i u s ta w ia ją . tw arzą do śc ia 
ny. S łyszy  rozdzierający głos 
dzieci. K iedy jej każą iść za sobą,

je silnego Krwotoku i upada , na 
ziem ię. G estapow cy podnoszą ją, 
układają na kanapie , zabierają  
m ęża i w ychodzą. P o ch w ili w ra 
cają i kom uniku-ją jej, że m ąż  
już nie w róci do dom u. Jej każą 
pozostać na m iejscu  i zaw iada
m iają, że przyjdą po n ią później, 
gdy tylko od sta w ią  m ęża.

. Pozostała  p iln ow an a  przez  
dw óch .strażników . J ed en  tkw ił 
w  m ieszkaniu,, d ru g i przed w e j
ściem . ftpm o to tt- n ie  zrezygn o
w ała. Strażnik zgodził: się  na to, 
by starszą córkę T eren ię  w y sła ła  
do apteki po lek arstw o. D z iew 
czynką była n a  ty le  rezo lu tna , że 
nie  poszła do apteki, lecz  w  inne, 
znane jej m iejsce .

Po up ływ ie  trzech godzin pod 
dom  zajeżdża auto z żołn ierzam i 
w  m undurach SS. „Jaskółka” od 
razu orien tu je  się, że to  sw oi, 
przebrani za esesm anów . W śród 
nich „Soból” (jej obecny m ąż dr 
Jan Szalew sk i) kom endant od
działu A K  „S zyszk i”, d z ia ła ją 
cego na teren ie  po w ia tó w  staro
gardzkiego i  k ościersk ięgo , dz iel
nego  oddziału , który  m . in. sp o

w od ow ał d w ie  o lbrzym ie k a ta 
strofy h itlerow sk ich  pociągów  
w ojskow ych  z ludźm i i sprzętem .

Bez oporu ze strony strażn i
k ów  „Jaskółkę” w yprow adzono  
z dom u i przew ieziono  w  b ez
p ieczne m iejsce. K om endant 
„Las” rr  L esikow ski po strasz
nym  zm asakrow aniu , został przez  
gestapo zam ordow any' w  . lec ie  
1944 r. w  obozie Stuttho'f.

O becny m ąż „Jaskółk i”* s ły n 
ny „Soból” b. kom endant od
działu partyzanckiego „Szyszk i” 
jest bardzo aktyw nym  i zasłużo
nym  działaczem  społecznym  
ZBoW iD. Za m ęstw o okazane w  
w alce  z h itlerow cam i został od
znaczony V irtuti M ilitari. y'

-^cStefania^i-Szalewskaji^i rów nięż  
działaczka ZBoWiD-u.-mim-ćr s ła 
bego zdrow ia, nadal jest sp o łecz
nie aktyw na, nadal c ieszy lię  
w ielk ą  sym patią  i szacunkiem . 
Jej dw ie córki, które przeżyw ały  
z m atką  ta m te ‘tragiczn e dni, ży 
ją i pracują społeczn ie.

W arto dodać, że w krótce po 
w ykradzeniu  „Jaskółk i” p rzyje
chało po nią praw d ziw e G estapo. 
H itlerow cy , zirytow an i tym , że 
„Jaskółka im  w yfrunęła,: począt
kow o chcie li zabrać jej m atkę i 

’ córk i. Na szczęście zrezygnow ali 
z tego zam iaru. O czyw iście  me 
w sp ółczu cie  o tym  zadecydowało;. 
P o prostu sądzili, że „Jaskółka” 
w cześn iej c z y '. później odw iedzi 
sw e dzieci. W tedy ju ż  n ie w ym k 
nęłaby  s ię  im  z rąk.

S tefan ia  S za lew ska  ; w iedzia ła  
jednak, że w  sw ym  dom u nie  
w olno jej się  pokazać i n ie  w e 
szła  w  przygotow aną pułapkę. 
D zięk i ternu żyje.

FR A N C ISZEK  NATH ER
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