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Feliks Słoszewski urodził się dnia 28 stycznia 1920 roku w Brodnicy jako
syn Bolesława, zasłużonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej działacza,
oraz matki Walerii z domu Lewandowskiej. Uczęszczał do Publicznej
Szkoły Powszechnej Męskiej w Brodnicy, następnie - także w rodzinnym
mieście - do Szkoły Handlowej. Ukończył ją w 1936. Naukę konty
nuował w średniej szkole handlowej w Toruniu, gdzie w roku 1939
złożył egzamin dojrzałości.
Po maturze powołany został 15 sierpnia 1939 roku do Junackiego
Hufca Pracy w Dubiszczach pod Baranowiczami. Pracował tam przy
wznoszeniu fortyfikacji. W dniu 1 września 1939 batalion JHP, w którym
służył, zmobilizowano. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na tereny
wschodnie Rzeczypospolitej wycofano się na zachód walcząc z na
jeźdźcami. Dnia 26 września 1939 roku wzięty w Brześciu nad Bugiem
do niewoli sowieckiej, razem z innymi jeńcami przetransportowany
został za Smoleńsk i osadzony w obozie o przypuszczalnej nazwie
Pawliszczyj Bor. Następnie Polaków pochodzących z Pomorza i innych
terenów zajętych przez hitlerowców przewieziono z powrotem do
Brześcia i około 7 listopada 1939 roku przekazano żołnierzom
Wehrmachtu. Stąd przetransportowano jeńców w głąb Rzeszy do stalagu
Muhlberg. Po kilku dniach odstawiono ich do Ludwigsburgu (Wirtem
bergia). Będących w niewoli żołnierzy polskich rozsyłano w grupach
dwudziestoosobowych do pracy w niemieckich gospodarstwach
rolnych. Feliksa Słoszewskiego skierowano do Oberwahingen, skąd
od 20 listopada 1939 dochodzić musiał do robót w miejscowości Unterwahingen. W pierwszych dniach lutego 1940 został z niewoli zwolniony.
Do Brodnicy powrócił około 10 lutego 1940 roku. Skierowano go jako
robotnika do ogrodnictwa miejskiego. Niemieckiej listy narodowo
ściowej nie podpisał. Przyjąwszy pseudonim „Gałązka" przystąpił do
218

4

ruchu oporu najpierw w Szarych Szeregach (od 17 lutego 1940), później od czerwca 1942 - w Związku Jaszczurczym. W książce pt. „Walka
podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945" (praca zbiorowa pod red.
Jana Szilinga, Toruń 1990) zamieszczono na stronach 225-256 następującą
wzmiankę na ten temat:
„Grupą Związku Jaszczurczego w Brodnicy kierował profesor gimnazjum Jan
Szynkiewicz („Profesor”). Należeli do niej m.in. Wincenty, Gerard, Leon Szynkiewiczowie, Włodzimierz Bielawski („Wawer"), Henryk Murawski („Żółw"),
Tadeusz Pudełko („Grom"), Leszek Zdrojewski (Żółw"), Karol Szczepański
(„Granit"), Roman Smoczyński, Józef Czajkowski, Henryk Szram, Stanisław
Tokarski, Feliks Słoszewski, Tadeusz Lewandowski, Seweryn i Zygmunt Paliccy
oraz inni. J. Szynkiewicz miał kontakt z władzami zwierzchnimi. Grupa
brodnicka ZJ bazowała na harcerstwie gimnazjalnym i jego strukturach".
Feliks Słoszewski został 10 stycznia 1943 roku aresztowany, ale po kilku
dniach go zwolniono. Powrócił do pracy w ogrodnictwie. W czerwcu
1944 otrzymał skierowanie do fabryki zbrojeniowej „Siemens" w Toru
niu. Pracował tam aż do wkroczenia wojsk sowieckich 1 lutego 1945 r.
Po powrocie do Brodnicy został zatrudniony w lutym 1945 roku
w Urzędzie Ziemskim. We wrześniu tegoż roku wyjechał na Ziemie
Zachodnie. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Legnicy w wydziale
pomiarów, a po przeniesieniu UW do Wrocławia w tym samym dziale
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pełnił do 1949 funkcję sekretarza. Powrócił do rodzinnego miasta i od
stycznia 1950 do 1953 zatrudniony był w Banku Rolnym, a po reorgani
zacji bankowości - w Narodowym Banku Polskim - do marca 1953 r.
Następne miesiące przebywał na leczeniu. Od 1954 do 1964 pełnił
funkq'ę wiceprezesa zarządu Spółdzielni Inwalidów „Jedność" w Brod
nicy. W latach 1964-1969 zatrudniony był w Inspektoracie Budownictwa
Rolniczego w Grudziądzu. W Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego
„POLMO" w Brodnicy pracował w charakterze kierownika działu
administracyjnego od stycznia 1969 do września 1981 roku. Stąd prze
szedł na emeryturę. Posiadał Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej nadany mu w 1987 roku.
Był harcerzem. Do ZHP wstąpił 1 maja 1933. Najpierw należał do 74
Pomorskiej Drużyny Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego przy szkole
powszechnej (1933), następnie do 54 Pomorskiej Drużyny Harcerzy im.
Bolesława Chrobrego przy „handlówce" (1933-1936). W dniu 2 grudnia
1986 zapisał się do Kręgu Seniora ZHP im. Jerzego Lendziona w Bro
dnicy i był jego członkiem aż do śmierci. Posiadał stopień harcerza
Rzeczypospolitej nadany 27 marca 1990 roku.

Znak Harcerskich Kręgów Seniorów

Zmarł 10 sierpnia 1991 roku w Brodnicy. Pochowany został 13 sierpnia
1991 na miejscowym cmentarzu.

1. Jerzy Wultański „Aby pamięć o Nich nie zaginęła - Feliks Słoszewski"
(w) „Ziemia Michałowska" nr 17 z 5 X 1997.
2. Jerzy Wultański „Z dziejów brodnickiego harcerstwa" Brodnica 1999, s. 208-209

220

6

7

8

9

BRODNICA Z J

SŁOSZEWSKI FELIKS
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