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Szatkowski Zygmunt ps. „Wiesław”, „Grzmot”
(1914-1997), kmdt Insp. AK Bydgoszcz.

Urodzony 9 III 1914 r. w Bydgoszczy; syn Jana 
Bolesława, muzyka, żołnierza poległego w 1918 r. 
podczas I wojny światowej, i Pauliny z d. Wiśnie
wskiej. Od 1921 r. był uczniem szkoły ćwiczeń 
Państwowego Seminarium Nauczycielskiego 
w Bydgoszczy. Seminarium ukończył maturą zło
żoną w 1933 r. W latach 1930-1935 uczył się także 
gry na skrzypcach w Miejskim Konserwatorium 
Muzycznym, a w latach 1933-1935 pracował jako 
nauczyciel muzyki w Państwowej Szkole Przemy
słowej w Bydgoszczy. Jesienią 1935 r. został po
wołany do odbycia jednorocznej służby wojskowej 
w ramach Dywizyjnego Kursu Podchorążych przy 
62 pp w Bydgoszczy, mianowany 22 IX 1938 r. ppor. rez. piechoty.

Zmobilizowany w sierpniu 1939 r., otrzymał przydział do 82 pp w Brześciu 
n/Bugiem. W okresie od 1 IX do 6 X 1939 r. walczył w ramach Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej (SGO) „Polesie”, dowodzonej przez gen. F. Kleeberga. Po kapitulacji 
SGO został jako jeniec niemiecki przewieziony pod Lublin, skąd udało mu się zbiec 
i powrócić do Bydgoszczy. Podczas niemieckiej okupacji pracował w firmie budo
wlanej „Holzmann AG ” w Emilianowie k. Bydgoszczy w biurze technicznym, uzy
skując dzięki temu dokumenty pozwalające na swobodne poruszanie się. (Firma ta 
Prowadziła dla DAG Alfred Nobel budowę elektrowni, kotłowni i podziemnych 
Pomieszczeń dla celów chemicznych oraz torów kolejowych, mostów na Brdzie, roz
budowę dworca Bydgoszcz-Wschód). Dzięki inż. Stańczykowi pracującemu w tejże
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firmie Szatkowski zdobył przygotowanie do zawodu inżyniera budowy mostów i bu. 
downictwa konstrukcji żelbetonowych. Na przełomie 1939/1940 r. Szatkowski roz- 
począł organizowanie struktur konspiracyjnych na terenie Bydgoszczy, początkowo 
o charakterze samorzutnego sprzysiężenia, następnie w ramach Garnizonu ZtyZ 
Bydgoszcz. Zaprzysiężony do konspiracji prawdopodobnie przez Brunona Jasiń
skiego ps. „Kuno”, pierwszego kmdla Insp. Bydgoszcz. Opierając się na osobach 
znajomych sprzed wojny organizował wraz z nimi sieć łączności, wywiadu i służby 
sanitarnej. Do tych osób należały m.in. Urszula Klunder ps. „Ewa”, „Ula” (organi
zatorka kobiecej służby kurierskiej i wywiadowczej, późniejsza referentka WSK 
Insp. Bydgoszcz), Józef Eichstaedt ps. „Mikrus”, „Jacek” (organizator wywiadu, 
następnie zca kmdta Insp. Bydgoszcz), Aleksander Schulz ps. „Michał” „Maciej” 
(współorganizator Garn. ZWZ-AK Bydgoszcz, później kmdt Garn. Bydgoszcz, a od 
1943 r. kmdt Podokr. Północno-Zach.). Do czasu aresztowania Jasińskiego w lipcu 
1942 r. Szatkowski był oficerem organizacyjnym Inspektoratu. Pośredniczył w na
wiązaniu kontaktów między oddziałem partyzantckim Stefana Gussa ps. „Dan” I 
w Borach Tucholskich a KO, współdziałał z ODR przy tworzeniu administracji 
zastępczej. Od III kwartału 1942 r. do aresztowania w marcu 1944 r. pełnił funkcję 
kmdta Insp. AK Bydgoszcz. W tym okresie odtwarzał rozbite struktury konspira
cyjne (po aresztowaniu w lipcu 1942 r. kmdta Insp. Jasińskiego i następnie, w listo
padzie tegoż roku, kmdta Garnizonu Leona Hoffmana ps. „Adam”, „Henryk”). 
Na nowo organizował sieć łączności z Obwodami Inspektoratu oraz z KO w Toru
niu i w Warszawie, odtworzył komórkę legalizacji i sieć wywiadu Inspektoratu.
W jego mieszkaniu przy ul. Grudziądzkiej 13 odbywały się odprawy Kmdy Inspe
ktoratu. Referatu WSK, spotkania z oficerami KO. Najbliższym współpracowni- | 
kiem Szatkowskiego był jego przyjaciel, zastępca i szef wywiadu Insp. — Józef 
Eichstaedt. Obaj zostali aresztowani w mieszkaniu Eichstaedta 23 III 1944 r. pod
czas kolejnej fali aresztowań, spowodowanej uwięzieniem 22 I 1944 r. Gustawa 
Olszewskiego ps. „Gracjan” „Willi”, szefa łączności KO Pomorze. Po śledztwie 
w bydgoskim gestapo Szatkowski i Eichstaedt, nie zdradziwszy nikogo ze współpra
cowników, zostali osadzeni w obozie Stutthof, gdzie otrzymał nr obozowy 80087. 
Wkrótce Szatkowski zachorował na gruźlicę i został umieszczony w rewirze dla 
chorych. Podczas ewakuacji obozu 17-19 IV 1945 r. znalazł się w grupie ciężko 
chorych, umieszczonej na barkach. Barki te, poważnie uszkodzone, 5 V 1945 r. 
dotarły do duńskiego portu Klintholm Havn, gdzie chorzy zostali przez Duńczyków 
otoczeni opieką lekarską.

Po okresie intensywnego leczenia Szatkowski w latach 1946-47 ukończył w Danii 
techniczny kurs kreślarski i w 1947 r. podjął pracę jako inżynier-konstruktor 
w firmie budującej okręty i silniki okrętowe. Do czasu przejścia na emeryturę 
w 1981 r. zajmował się badaniami nad ulepszeniem silnika Diesla. Społecznie dzia
łał jako przewodniczący rady Związku Uchodźstwa Polskiego w Danii.

Dnia 8 V 1995 r. brał osobiście udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej umie
szczonej w Bydgoszczy na domu przy ul. Grudziądzkiej 13, gdzie mieszkał podczas 
okupacji. Zmarł 17 IV 1997 r. w Danii.

Odznaczony Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Ojczym Szatkowskiego — Antoni Taszarski (ur. 12 I 1899 r.) urzędnik magistra

tu bydgoskiego, został latem 1939 r. zmobilizowany jako wachmistrz żandarmerii 
garn. bydgoskiego. W pierwszych dniach wojny i podczas „krwawej niedzieli” pełnił

służbę porządkową w mieście. Podczas niemieckiej okupacji współpracował w ra
mach konspiracji ZW Z-AK z Szatkowskim (wspólne mieszkanie przy ul. Grudzią
dzkiej). Aresztowany 24 III 1944 r. (na drugi dzień po aresztowaniu Szatkowskie
go), został również osadzony w Stutthofie i tam zamordowany w kwietniu 1945 r. ^

AMSt.. Teczka akt personalnych I-III-14-851; Rei. t. XXVII; AP AK, T.: Drygałowa 
W.. Eichstaedt J„ Gendaszkowa F., Gruetzmacher H. (rei. Deruckiej J.), Klunder U.,
Musiał B„ Schulz A.. Sonnenfeld B., Szatkowski Z., Szymanowicz H., Taszarski A. (rei 
córki), Zalewski S .;A K n a  Pomorzu...-, C i e c h a n o w s k i  K„ Ruch opom... (tu jako 
Szadkowski); F o r y c k i E., Ludzie..., s. 20, 105; K o m o r o w s k i  K., Leksykon...;
Zasł. Pomorzami:..., s. 24, 25, 53;

Hanna Maciejewska-Marcinkowska
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Urszula Taszarska-Balcerowska

43-*100 Tychy
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Szanowna P an i,

Adres Pani otrzymałam od Pani Brata Z ,Szatkowskiego z D a n ii . 

Ponieważ w Arohiwum naszej Fundacji uzupełnia  się  teczkę osobową 

Pani Brata i jego O jc a , prosimy Panią o przesłanie  nam danyoh 

o n ic h , zapamiętanych zwłaszcza z czasów ko nspiracji - może zna

lazła  by się  jakaś fo to g ra fia , może dokumenty.

Mamy relao ję  własną Pani b rata , ale  potrzebne są osobne uzupeł

nienia  przez innyoh relatorów , wtym członka Rodziny ,

Zimą ma wyjść w "Słowniku K onspiracji Pom orskiej" biogram Pani 

Brata , bardzo prosimy o możliwie szybką o1powied3*

?(ączę wyrazy szacunku

Przewodnicząca Rady F u n iacji 

S lżb ieta  Zawaoka

załt

zaproszenie na sesję  - zaprosiłam  też Brata* 

schemat r e la c ji
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