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Relac.la Szymona Sanołowicza.

S.Samołowicz był oficerem rezerwy i brał udział w kam
panii wrześniowej w 13 pułku ułanów w Grudziądzu# Fo powrocie 
do Torunia został aresztowany w październiku 1939 r. Pytano 
go w Porcie VII o PCF, PZZ. Ka szczęście znajomy Niemiec po
mógł mu i został zwolniony. Zaczął pracować jako robotnik 
przy zbijaniu skrzyń. W grudniu 1940 r. J.Stachowiak zwerbo
wał go Polskiej Armii Powstania. Otrzymał pseudonim "Tadek", 

Kancelarię u E.Słowikowskiego prowadziła M.Staufer. Wy
dał on rozkaz, aby sporządzać listy imienne członków organi
zacji z nazwiskami, co bardzo zdziwiło S.Samołowicza. Powie
dział o tym swemu znajomemu S.Stankiewiczowi, który kazał mu 
pozostać w organizacji i urażać. Mówił o aresztowaniach i źe 
nie znają przyczyny. Zaproponował /Stankiewicz/ wstąpienie 
do AY i w lipcu 1943 r. złożył przysięgę. Używał pseudonimu 
"Sosnowski". Powierzono mu dowództwo Chełmińskiego Przed
mieścia i Wrzosów. Był w dwóch organizacjach. Chciał za zgo— 
da Stankiewicza ludzi z PAP włączyć do AK, ale 23 sierpnia 
1943 roku został aresztowany* Nastąpiło to po incydencie - 
E.Słowikowski, gdy nie otrzymał listy z nazwiskami, chciał 
zastrzelić S.SamO'owicza, ale ten obronił się i uciekł.

Fo aresztowaniu pytano gc o ludzi i organizację. Zawie
ziono go do Bydgoszczy. Tam spotkał się z R.Ostrihsnsky'm - 
doradził mu, aby przed przesłuchaniem się grubiej ubrał - 
nie będzie tak bardzo odczuwał bólu. W celi robił mu okłady 
i opiekował się S.Samołowiczem. S.Samołowicz został potem 
skierowany do Mauthausen.

Obecnie jest w CHFO, FZFP. i EBoJiP-.

17



18



19



20



21



22



23



TORUfr 
GRUNW. - PAP

SAMOŁOWICZ Szymon, ps.Tadek
ur. 28.10.1901 , zm. 10.07.1982 Toruń
czł. Grunwald-PAP od 1.01 *194.0 do aresztowania 
20..08.I943 r.Przed wojną powst. wielkopolski, 
działacz PPS , nauczyciel.We wrześniu 1939 
walczył pod Chojnicami iKrojantami.Ranny,wró
cił do T-nia i wstąił do Grunwaldu.W organiz. 

pełnił funkcję pełnomocnika d/s organizacyjnych 
w raddze kapitana . Areszt, przez g-po w sierpa 
niui I943»potem obóz w Mauthausen,wyzwolony w 
maju 1945 r.Po wojnie kier. szkoły w Gutowie, 
aktywista ORMO,PZPR.

źródło : 
teczka osobowa własna 
AP Tor. ZW ZBoWiiD,spis 4/424

KAPat. '94
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3AMOŁOWICZ SZYMON TORUŃ PAP/AK

1) Jak podaje Maria Stauferowa (PAP), w 1942r. w 
organizacji Wojskowy Związek Polski Demokratycznej 
powstała "fronda" pod wodzą Samołowicza w składzie: 
Koc, Figurski i Herbst, którzy zostali z organizacji 
Słowikowskiego wykluczeni.
2) Jak wynika z danych Insp. AK w Toruniu, 
S .Samołowicz był członkiem AK upoważnionym do 
zbadania, jaką organizacją jest PAP, został 
aresztowany przez gestapo, najprawdopodobniej na 
wniosek" Słowikowskiego.

Zr.: T.Jaszowski, PAP..., [w:] Walka podziemna,
'ST3-313 •
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