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Sylwetka

Kazimierza Paterskiegił

Kazimierz Paterski w latach 1943-1944 był szefem łączności w Komendzie 

Garnizonu AK w  ® o r u n i u e Niewykluczone, później zajmował również inne 

stanowisko. Pseudonim prawdopodobnie" Zbyszek"® Wzrfcst około 175 cm,
/ '

normalnej tuszy, szatyn,czeszący się pod górę, przystojny, dos.c silnej • budowj 

ciała, wykształcenie średnie. W  czasie działań konspiracyjnych mógł mieć 

około 26 lat. Pracował w dziale technicznym firmy SI ELiENS-BAUUNION w 

Toruniu. Ojciec był chorążym lub sierżantem w 4 pułku lotniczym w  Toruniu „ 

Paterski miał " sympatię"- mieszkającą na Rudaku lub Stawkac^ która irpfet 

również pracowała w AK. Była to młoda, bardzo żywa panna, blondynka,wzrost 

około 164 cm.

Tor u ń . 22.11.1981 Edmund Malak
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Sylwetka

Kazimierza paterskieg*

Kazimierz Paterski w latach 1943-1944 był szefem łączności w Komendzie

stanowisko. Pseudonim prawdopodobnie" Zbyszek** tfzrbat około 175 omf 

normalnej tuszy, szatyn,czeszący si«j pod górę, przystojny, dosc silnej budów; 

ciała, wykształcenie średnie* W czasie działań konspiracyjnych mógł mieć 

około 26 lat* Pracował w dziale technicznym ti.riay SlLiJJSS-iiAUUMIOK w 
Toruniu* ojciec był chorążym lub sierżantem w 4. pułku lotniczym w Toruniu * 

Paterski niał " sympatię" mieszkającą n& Rud&ku lub Stawkac^ która 1f5S3~- 

również pracowała w AK* Była to młoda, bardzo żywa panna, blondynka,wzrost 

około 164 cm*

Garnizonu AK w toruniu* Niewykluczone, pczaiej zajmował również inne

ohciiCU ~  OftLL&fe /W Otd&S fjbewuĄ, (I ■ (I
Toruń.22*11*1981 Edmund Malak

rrtOi snO/ilfy Uoui 
/niA& fclt Mc-

/,
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12.Mi chał miał jakiś kontakt na kluczykach, po przybyciw JadzirinafeATnas .powiedział mi ze nie 
bedzie wyjeżdżał z Podgorza tylko pójdzie na Kluczyki i tam mu juz załatwia bilety. 
Nie pamiętam kiedy to było ale raz nawet szłam z nim tam bo miał z kimś spotkanie, 
nie wiem czy to była p.Cater-Bury,był tam tez jakiś K a z i k ,ponieważ zapytał przy 

-l drzwiach czy Kaz.Dc juz je&t.Czy to może był p s .Stankiewicza?
Ze Zbyszkiem (Ku3lHf?ig&i) Michał był per Ty i czasem zwracał sie do niego jako Kazik. 

----- Ludzie mieli nieraz po kilka pseudonimow i często jedna osobę kojarzy sie z wieloma.
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T o r u ń  /ll\ 
AK

PATERSKI Kazimierz

Szef łączności AK insp. Toruń

współpracował A. Kudlińskim i J. Flor e k

Zob. T. Jakub Florek insp. Toruń
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