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Piątkowski Paweł,1916 - 1942,K-dt»Pom.Okr.KOP w Toruniu
Ur.lO.III.1916r.w Toruniu s.Antoniego i Agnieszki Wilaraowicz.Mieszkał

... \ 
w Toruniu przy ul,Poznańskiej.Po ukończeniu szk.powsz.uczęszczał do
gimn.Kopemika*uzyskując maturę w 1935r.

Od lipca 1936r«uczęszczał do Podchor.Konstr.Lotnictwa w Warszawie 
przy ul.Puławskiej,kcńcząc ją w 1939r.w Ropniu ppor.W czasie kampanii 
wrześniowej walczył w obronie Warszawy*

W październiku 1939r.P.Piątkowski przyjechał do Tonania z zadaniem 
tworzenia org.konsp.KOP.Do marca 1940r.przebywał w Toruniu używając 
nazwisk "Wyleźyński" i "Wiśniewski".Utworzona piątkę organizacyjną 
w składzie tMarian Tuszewski,Zofia Jackowiak,Witold Lendzion,Hono
rata Modrzyńska i por.J.Zaborowski,ps."Zgrzyta”.Następnie wyjechał 
do Warszawy gdzie mieszkał przy Al.Niepodległości i ul.Wiśniowej.

w

Kontakt z nim był utrzymywany przez żonę mjr.Kuśmierka.W paździer
niku 1940r,ożenił się w Warszawie z Zofią Turkowską.W listopadzie 
1940r.został aresztowany według relacji sióstr na ulicy w Warsza
wie.Przebywał na Pawiaku,a następnie w Gestapo w Grudziądzu.W paź
dzierniku 1941r.został osadzony w Stutthofie,gdzie w styczniu 1942r. 
zmarł.

/

MSt.T.XXII rei.W.Iendziona,J.Iwańskiej i U.Kasprzyk s.85 
APAK .Dok.Insp.Toruń

T.Jaszowski
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II
p r z y b r .Piątkow ski Paw eł ps. „Podchorążak 

nazw. „Wyleżyński”, „Ziółkowski” (1916-1942) 
komendant Pomorskiego Okręgu KOP.

Urodzony 10 III 1916 r. w Toruniu; syn Anto
niego, urzędnika kolejowego i Agnieszki z d. 'Wi- 
lamowicz. Mieszkał w Toruniu przy ul. Poznań
skiej 15. Po ukończeniu szkoły powszechnej wstą
pił do Gimnazjum im. Kopernika, które ukończył 
w 1935 r. Mając zamiar poświęcić się służbie woj
skowej przez rok pracował w Toruniu, aby zaro
bić na kształcenie. W 1936 r. rozpoczął naukę 
w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu, na
stępnie przeniósł się do Centrum  Szkolenia Lot
nictwa w Dęblinie, a ostatecznie ukończył Szkołę 
Konstruktorów Lotnictwa w Warszawie. W lecie 

1939 r. był w Toruniu, prawdopodobnie skierowany na praktykę oficerską do 4 p. 
lotn. Nie jest pewne, czy zdążył być mianowany pporucznikiem.

Kampanię wrześniową odbył w Warszawie, walcząc z lotniczym personelem na
ziemnym w obronie stolicy. W dn. 3 X 1939 r. był już w Toruniu, gdzie nawiązał 
kontakt ze znanymi sobie uprzednio Marianem Tuszewskim, Zofią Jackowiak, 5 
Witoldem Lendzionem, Honoratą Modrzyńską i por. rez. Zaborowskim, oficerem 
pożarnictwa. Nawiązał też kontakt z Tadeuszem Odrowskim, a przez niego z Ko- ■ 
mendą Obrońców Polski. (Nie jest pewne, czy miało to miejsce w Toruniu, czy w 
Warszawie).

Piątkowski uzyskał nominację na komendanta Pomorskiego O kręgu KOP. W 
październiku, i listopadzie 1939 r. zorganizował komendę tego Okręgu. (Witold 
Lendzion został szefem wywiadu, oficer pożarnictwa Alfons Zaborowski oficerem 
organizacyjnym, Zofia Jackowiak i Honorata Modrzyńską kurierkam i. Utworzono 
punkt przerzutowy dla ludzi i poczty w Kutnie, wykorzystując zatrudnionych tam 
kolejarzy). W Toruniu zatrzymywał się u rodziców przy ul. Poznańskiej 15 lub u 
siostry Jadwigi Iwańskiej, przy ul. Wyrzyskiej 18. Wyjeżdżał w sprawach orga
nizacyjnych do Bydgoszczy, Grudziądza i Tczewa, a z Warszawy jako wysłannik 
KOP do Poznania. Używał fałszywych nazwisk „Wyleżyński” i „Ziółkowski”. Zorga
nizował kolportaż konspiracyjnej prasy KOP „Polska Żyje”.
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W Warszawie zatrzymywał się u majorowej M. Kuśmierek, żony oficera II 
Oddziału. Kontakt do niego był przez „Pułkownikową” przy ul. Złotej 27 i „Inży
niera” przy ul. Narbutta w Warszawie.

W związku z aresztowaniami w marcu 1940 r. w Toruniu członków „Batalionu 
Śmierci” został aresztowany 6 marca również Zaborowski, który z nimi utrzymywał 
kontakty. Już 18 marca została aresztowana siostra Piątkowskiego, Jadwiga Iwań
ska. Wówczas Piątkowski wyjechał na stałe do Warszawy, z Toruniem kontaktując 
się przez łączniczki m.in. przez Aleksę Sobierajską. Na miejsce Zaborowskiego do
kooptowano do komendy Okręgu KOP Wiesława Stremlaua. Piątkowski ścigany 
przez gestapo ukrywał się w Celestynowie. Jego rodzice zostali wysiedleni z Torunia 
do Piaseczna, a siostra Iwańska osadzona w Ravensbriick. W październiku 1940 r. 
Piątkowski ożenił się ze swoją łączniczką Zofią Turkowską ps. „Zosia”. Mieszkał 
w tym czasie w Warszawie przy Al. Niepodległości i przy ul. Wiśniowej. W dn. 2 XI
1940 r. został aresztowany w Warszawie na ulicy, co świadczy o tym, że był 
śledzony.

Osadzony na Pawiaku został poddany brutalnemu śledztwu, a następnie przeka
zany do gestapo do Grudziądza, gdzie był konfrontowany z aresztowanymi wcześ
niej członkami KOP z Torunia. 19 XII 1941 r., a więc po roku śledztwa został prze
kazany do Stutthofu, gdzie przybył w stanie skrajnego wyczerpania jako więzień 
nr 12532. Mimo pomocy współwięźniów zmarł 13 I 1942 r., pochowany na Zaspie 
w Gdańsku.

AMSt., t XXII, s. 85, rei. Lendziona W.; AP AK, T.: Iwańska J., Jackowiak Z., Modrzyń- 
ska H., Sobierajska A; C h r z a n o w s k i  B., Paweł Piątkowski, [w:] Zasłużeni Pomo
rzanie..., s. 151-154; K o m o r o w s k i  K., Leksykon ..., (tu przybr. nazwisko Piątko
wskiego „Wielżyński”.

Tadeusz Jaszowski

/
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TORUŃ 
GRUNW. - PAP

PIĄTKOWSKI Paweł ,ps.

por. , kadt Okręgu Pomorskiego GRUNWALDU
aresztowany przez gestapo i osadzony 
w toruńskim " OKrąglaku " •
/ kiedy ? /

Informacji o dalszych losach brak„
źródło :

oświadczenie świadka S. Jaranowskiego 
AP Tor. ZW ZBoWiD, spis 4/473 s. 37
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