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Franciszek DZIARNOWSKI
ul. Trojdena
02-109

Warszawa, 25-28 stycznia 1994r.

RELACJA
z działalności w Wielkopolskiej Organizacji Wojskowej
a latach 1939-1940 r.

W listopadzie 1939 roku brat mojej żony Kazimierz Stan
kiewicz, maturzysta mieszkający w Poznaniu na PI. Asnyka 4 
(również mój adres) zwerbował mnie do W.O.W. Krótką role 
przysięgi złozyłem przed nim. Przez kilka tygodni wspólnie 
przygotowywałiśmy ulotki (słuchanie radia, przepisywanie, 
powielanie), oraz kol portowa!iśmy (kościoły, klatki schodo
we, sklepy, ławki). Zbieranie informacji (ruchy wojsk, 
lokalizacja administracji, przygotowywane zarządzenia admi
nistracji i władz).
W grudniu postanowiłem pojechać do rodziny, do Torunia. 
Poinformowany o tym szef WOW na spotkaniu, w mieszkaniu, 
chciał abym pojechał do Grudziądza. Odmówiłem (poszukiwano 
mnie tam). Innych szczegółów rozmowy nie pamiętam. Około 10 
dni przed wigilią wyjechałem. Kazik Staśkiewicz nadał jako 
bagaż kolejowy łóżko polowe-składane, a w nim przybory 
drukarskie, papier i ulotki. Na dworcu Toruń-Miasto odebrał 
to i dostarczył do moich rodziców (ul.Mickiewicza vis a vis 
kortów tenisowych, duża willa kupca Kuczyńskiego z ul. 
Szewskiej) - znajomy Józef Godziewski, b. pracownik Urzędu 
Skarbowego, nieżyjący.
Sytuacja była następująca: rodzice, siostry: starsza 
Elżbieta, pracownik Urzędu Skarbowego, młodsza Janina, 
maturzystka. Niemi codziennie spotykały się u Niny jej 
koleżanki szkolne m.in. Antoniewiczówna (dziś Rochowiecka, 
•lekarz w Warszawie). Byli również inni: Ferdynand Trapp 
(nauczyciel), Wacław Sieradzki (bankowiec, komendant 
Chorągwi Harcerskiej). To ci, których z nawiska do dziś 
pamiętam. Panował nastrój spokojnej aktywności. Pamiętam: 
juz pochowane w mieszkaniu rodziców b. wartościowe tomy 
Biblioteki Miejskiej (pewnie u niektórych koleżanek 
również). Mieszkanie rodziców, b. duże na II piętrze sporej 
willi, częściowo mansardowe pokoje (ścięte dachem) dające 
doskonałą kryjówkę, trudno rozponawalną. Wyprawy dziewcząt, w 
okolice, gdzie (ponoć) były już obozy jenieckie angiełsko- 
francuskie i polskie.
Nie było mi trudno zwerbować Trappa do współpracy, a przez 
niego dalszych trzech osób (o ile sobie przypominam 
nauczyciele i podchorążowie lub oficerowie rezerwy). 
Postanowiliśmy, że będziemy tworzyli sztab organizacji bez 
nazwy. O ile sobie przypominam nie wspominałem im o WOW 
tylko luźno o Poznaniu. Ustaliliśmy - o ile pamiętam - 
penetrację okolicznych miast (Chełmża, Kornatowo, Laskowice, 
Tczew, Chełmno). Możliwe, że któryś z moich kolegów 
mieszkał lub miał rodzinę w tych miastach. Ja - przy pomocy 
sióstr i żony, która przyjechała z Poznania - zajmowaliśmy 
się wydawaniem ulotek. Nasłuch radia w pustym mieszkaniu b. 
konsula belgijskiego, piętro niżej. Klucze dostaliśmy od 
państwa Kuczyńskich. Rozpowszechnianiem (jak w Poznaniu) 
zajmowaliśmy się wszyscy. Pamiętam, że jedną z akcji było

4



J

c ^

zastąpienie na kilku tablicach przy wejściach do parków 
napisów: „Juden, Połen und Hunden eintritt verboten" 
napisem: „deutschen und Hunden eintritt verboten".
Możliwe, że kolejność „narodowości" była odwrotna i 
zaczynały ja Psy ale to tutaj nie jest istotne. Bardzo 
szybko to usunięto ale dla sporo nieszczęsnych łącznie z 
nami był to wspaniały * relaks. Penetrowaliśmy siedziby 
administracji, wielkość odzziałów wojskowych i policyjnych, 
(m.in. dostawy pieczywa i in. produktów) ich lokalizacja i 
transporty, więzienie śledcze Gestapo (gdzie pracował jako 
woźny, bardzo odważny i oddany patriota (nazwisko 
niemieckie, ścięty w 1944 roku w Gdańsku), który i mnie w 
styczniu i lutym 1943 przenosił pocztę do i z domu. 0 ile 
pamiętam uczczono jego nazwiskiem jedną z ulic wdłuż Wisły 
na Bydgoskim Przedmieściu. Nie zdążyłem zaprzysiąc moich 
kolegów, którzy tego nie robili w terenie (m.in. nie dałem 
im roty przysięgi). Wszystkie nasze działania miały 
charakter spokojny, nie nerwowy. Zdawaliśmy sobie sprawę z 
tego, że wejście Francji i Anglii do wojny spowoduje 
conajmniej kilkuletnie trwanie konfliktu.
W lutym 1940 wyjechałem do Warszawy (do Nasielska i stamtąd 
pieszo i dalej łódką przez Bugo-Narew i zieloną granice. 
Powrót tą samą drogą po 1. dzy 2. tygodniach. Pamięć o tej 

j'wyprawie jest bardzo szczerbata. Druh Sieradzki dał mi adres 
swojej żony, b. pracownicy Polskiego Radia (żyli w 
separacji). Tym razem nie skorzystałem z tego. Znajomych w 
Warszawie nie miałem. Ale przypadkowo spotkałem młodego 
Szczukę (znajomy syn wydawcy z Wąbrzeźna, jeszcze z roku 
1932 i dalszych). Mieszkał gdzieś na Chmielnej. Przez niego 

,/ kontakt z moją byłą koleżanką z Grudziądza, chyba Gełertówna 
? (nazwisko pańieńskie Szefer), córka b. prac. Monop.

<■' 1 t y Tytoniowego~w Grudziądzu. Dała mi adres, który zgubiłem. 
Wzięła mój adres i dostarczyła mi dowód osobisty na 

\/ nazwisko: Szubert Karol uł'. w Wilnie w 1910 r. szofer.. Z
dowodu tegcTTTorzystałem tylko w wypadku przewożenia trefnych 
rzeczy. Gestapo o moim drugim dowodzie nigdy się nie 

wj} dowiedziało. Koleżanka jak i Szczuka byli aktywnymi 
członkami ZWZ.
W okresie listopad - marzec 1940 dochodziły do nas 
wiadomości o organizowaniu przez por. Geringera i por. 
Zaborowskiego (jeden z miejsc, pułku piechoty, drugi ze 
straży pożarnej) - podziemnej organizacji. Było o tym na 
tyle głośno, że dotarło do nas.
Jadąc do Warszawy, wstąpiłem do domu narzeczonej por.

1/ Zaborowskiego (koleżankia moich sióstr) i przeprowadzi łem z 
y/,nim rozmowę. Zgłosiłem szereg zastrzeżeń odnośnie 

prowadzenia i sposobu organizowania się w podziemiu.
<Z Potwierdził, że prowadzę(7j listę członków organizacji

(kilkaset osób!). Nie .informowałem oczywiście o WOW i mojej 
organizacji. Poinformowałem tylko, że jadę do Warszawy, by 
zasięgnąć języka w sprawach organizacji wojskowych. Nie 
pamiętam, czy prosił też o poinformowanie go o wynikach 
mojej penetracji. Jest b. możliwe, że wspomniałem o WOW i o 
organizacj .i Zaborowskiego.
Po powrocie najczarniejsze przewidywania sprawdziły się. Na 
początku marca miasto było porażone. Setki aresztowań.
Minęło ponad 10 dni zanim przyszli po mnie. Stąd wniosek, że 
Zaborowski b. długo i dzielnie się bronił przed ujawnieniem 
innych ew. organizacji (bo miał prawo tak sądzić o mnie). 
Niewątpliwie go torturowano.

4

f i

5



3,

W 1943 roku dowiedziałem się w więzieniu toruńskim {„na 
/Wałach"?), że Geringera i Zaborowskiego powieszono na 
7 podwórzu Gestapo na drewnianym obramowaniu garażu. Jest 
oczywiśce, że Niemcy natychmiast po ujawnieniu mego nazwiska 
przyszli po mnie, chociaż nie byłem meldowany. Było to 19 
marca w dniu św. Józefa. Uratowała mi życie prawdopodobnie, 

\Ap. Kuczyńska informując natychmiast o bytności Niemców.
Zdążyłem wynieść przy pomocy sióstr wszystkie materiały do 

yż^sióstr stryjecznych Marii i Alicji Dziarnowskich, których 
/po j ca i trzech braci aresztowano przed Bożym Narodzeniem 

(yi/iOyYC1 1939. Opuściłem Toruń jeszcze 19 stycznia 1940 roku. Przez 
Nasielsk. Trappa nie aresztowano. Natomiast trzech 
pozostałych członków mojej piątki już nie zobaczyłem po 
powrocie z Warszawy. Aresztowano ich po 5 marca i b. 
możliwe, że byli jakoś związani z Geringerem i Zaborowskim. 
Istnieje też taka możliwość, że Zaborowski wiedział o tym, 
że oni prebywali w mieszkaniu moich sióstr i domniemywał, że 
oni też pracowali ze mną. Trudno mi przypomnieć sobie, czy 
Zaborowski w rozmowie ze mną przed wyjazdem do Warszawy nie 
wspominał lub nie pytał mnie o nich.
Tak zakończyła się moja krótka działalność w organizacji 
wojskowej w Poznaniu i na POmorzu. Poza faktem bardzo 
wczesnego zaangażowania się w działalność Wojska Polskiego 
na terenach okupwanych - za co zapłaciłem - Bogu dziękować 
(i chyba mojej krzepie) tylko Oświęcimiem tzn. Auschwitzem 
i Mauthausen-Gusen przez 2 lata - nie ma się czym chwalić.
To okruch wobec masowości czynów godnych pomników, 
najwyższych orderow i szlifów generalnych w okresie lat 
.1939-1945 i później... Choćby Pani Profesor.
Moja druga wojna światowa przebiegała prawidłowo.
Na kilka dni przed .1 IX 1939 byłem już jako dca plutonu i 
ppor. rez. w 9 Komp. Balonów w Warszawie-Koło. Około 10.IX. 
załadowano nas do poc. towarowego + 2 wagony osobowe i 
przewieziono przez Lubiin-Równe do Lucka. Tu dostaliśmy się 
do niewoli rosyjskiej. Oficerów przewieziono do Dubna i po 
licznych „przygodach" znaleźliśmy się w więzieniu. Stąd 
transportem z 1000 żołnierzy dojechaliśmy do Zdołbinowa 
(ówczesna graniczna stacja z ZSRR). Tu uciekłem z transportu 
ratując się przed Katyniem (kolega inż. Gorliwy z Warszawy 
bał się uciekać znalazł się na pierwszej liście Katyńskiej). 
W drodze powrotnej przez Sarny, Brześć wałczyłem jeszcze w 
oddziałach gen. Kleberga. W Warszawie byłem w październiku a 
w liswtopadzie w Poznaniu, gdzie moja żona urodziła 8 X 1939 
r» córkę.
Po szczęśliwym przyjeździe do Warszawy w końcu marca 1940 
roku do dnia aresztowania 23 X 1942 r. kolejno przebywałem w 
Warszawie, Piotrkowie, Krakowie, Sanoku, Krośnie, Jaśle, 
Lwowie i Sanoku. Po pobycie we Lwowie jeszcze raz 
przyjechałem do Warszawy i stąd po półrocznym pobycie 
wróciłem do Sanoka gdzie mnie aresztowano.
W Warszawie od marca 1940 r. mieszkałem u rodziny 
żydowskiej, którą poznałem w 1934-35 roku w Chełmnie - 
Jeruchemów, handlarzy bydła. Byliśmy zaprzyjażnieni. Ale po 
przeniesieniu się go getta przeniosłem się do Wacława 

J Sieradzkiego, który w między czasie przeniósł się z Torunia 
. \ f ) do Warszawy. Pomagałem mu w pracy konspiracyjnej (należał do 

SS) .
Przez pewien czas mieszkałem na ul. Wiejskiej z Alfonsem 
Rzoską, kolega z Grudziądza później księgowym w Fabryce 
Farmaceutycznej w Starogardzie. Po jego wyjeździe do
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Biłgoraju pojechałem do Sanoka, ponieważ żona moja pojechała 
tam z Torunia. Rzoska w Biłgoraju pracował w sp-ni rolniczej 
jako prezes pod nazwiskiem „Bilewicz" i pod tym nazwiskiem 
pracował w Toruniu po wojnie jako gł. księgowy w PSS - ho 
się nie ujawnił. Zmarł przed ok. 10 laty. Kontaktowaliśmy 
się często.
Przerywam relację. Wczoraj 27 )1 odszukałem Trappa. 
Pojechałem do Biura Adresowego (Gdańsk) ustalilłem adres: 
'Gdańsk Zaspa Nagórskiego 7 D m. 12. Znalazłem go po 20 
bezmała łatach w dobrej kondycji. W niedzielę święci 90- 
lecie. Otóż b. wielu rzeczy również nie pamięta. M.in. 
nazwisk członków naszej piątki. Jednak wie, że było dwóch 
I nauczycieli z Komendy Chorągwi ZHP. On sam (Trapp) był z-cą 
Komendanta Chorągwi (od 1.09.39) Sieradzkiego. Chorągiew 
była aktywna. Nie miała jeszcze kontaktów z Warszawą. I ja 
jej też nie przywiozłem z Warszawy. Tak więc mój ścisły 
kontakt był z ZHP w Toruniu. Cała nasza piątka była na 
liście „Batalionu" śmierci o Wolność" - bo tak się nazywała 
ta organizacja Geringera i Zaborowskiego.
Trapp wyjechał 19 marca 1940 r. z Torunia Głównego 
uprzedzony o możliwości aresztowania. Byli po niego tego 
samego dnia co i u mnie. Dwaj z naszej piątki byłi w 
Oświęcimiu. Ponoć zginęli. Okazuje się, że o WOW im nic nie 
mówiłem. Trapp twierdzi, że gazetki (ulotki) rozdawaliśmy 
również na ulicy.
Wynika z powyższego, że moja (i nasza) dzaiałnośc była 
powiązania i z WOW i harcerstwem. To samo dotyczy dziewcząt. 
Nie mogę zrozumieć dlaczego z moimi siostrami pgmoim 
powrocie nie rozmawialiśmy na te tematy. Co prawda 
mieszkaliśmy w różnych miejscowościach; Janina (Toruń- 
Wrocław) Elżbieta (Gdańsk) ja (Słupsk, Szczecin, Warszawa) . 
Ale jednak... A teraz już nie żyją...
Kiedy mnie po aresztowaniu w Sanoku, przewiezieniu do 
Torunia, a potem samochodem osobowym z trzema gestapowcami 
(w tym Oberscharfuehrerzy Wolter i Graf) do Bydgoszczy - do 
b, browaru, zjawiły się po 2 tygodniach moje siostry z 
paczką żywności i ja przy stoliku nazewnątrz więzienia w 
asyście gestapowców odbierałem paczki od rodzin (zrobiono 
mnie Pflegerem więzienia) one musiały być zdumione, ja zaś 
ciepło pomyślałem o wspomnianym już woźnym więzienia 
toruńskiego.
Kończę okres 19 III 1940 - 23 X 1942. Po wyjeździe do Sanoka 
(1940) do żony i teściów (wysiedlonych z Poznania) 
zaprzyja>;niłem się z rodziną Kaczmarskich (uchodziłem za 
brata jego żony) oraz z Józefem Kisielewskim autorem słynnej 
„Ziemia gromadzi prochy", która powinna być w każdym polskim 
domu szczególnie na Śląsku, w poznańskim, szczecińskim, 
pomorskim aż po granicę z Królewcem, Kujawami i Mazurami 
czytywana codziennie - jak Biblia. Jak Memento. Niestety! 
Cześć śp. Józefowi! Jego matka uczyła moje siostry w 
Grudziądzu. Przepraszam za niewczesne dygresje.
Wiec latem 1940 szukając zarobku pracowałem 2 miesiące w 
fabryce betonu w Sanoku i 2 miesiące w firmie Kirchhof w 
Jaśle czy Krośnie (firma budowała drogi - pewnie już rok 
wcześniej strategicznie przygotowywał i inwazję na 
bołszewię). W tejże firmie pracował pół roku wcześniej Trapp 
(o czym mi wczoraj powiedział). Potem go na 9 miesięcy 
Gestapo „przechowało". W 1941 roku wiosną pojechałem do
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Warszawy. Sieradzki byłjuż aresztowany. Skierowano mnie do 
pracy jako kierowce do „Luftwaffenbanaamtu Aussenstelle N" 
ul. Idzikowskiego 3. Kto skierował? Nie pamiętam. Na pewno 
ktoś z AK. Bo woziłem z terenu Okęcia z Archiwum map 
sztabowych mapy granic wschodnich od Bałtyku po Karpaty 
(niby dla LBauaussenstel1e N) w towarzystwie jakiegoś 
Holendra z organizacji Tod, który w mundurze kręcił się 
wówczas w tym „LB" .i nie miał pojęcia o co chodzi. Kradłem 
też węgiel w ciężarówkach niby dla „LB". W tym czasie 
wystąpiłem do „Passtelle" czy „Amt" o paszport do Torunia 
(jak o A.Oz."). Chciałem się upewnić czy jestem w 
„Fahndungsblacie" - liście poszukiwanych - Paszport dali. 
Prosiłem od 5-14 IV 42. Biuro paszportowe opóźniło sprawę i 
dało .12 IV. Zabrałem córkę Sieradzkiego, 12-letn.ią Mirkę do 
dziadków i pojechaliśmy 13.4. Wieczorem rodzina przerażona 
zobaczywszy nas powiedziała,że gestapo było rano. Zostawiłem 
więc Mirkę i rano o 5 wyjechałem przez Wrocław Katowice do 
Krakowa. Znów szczęśliwie uniknąłem kontroli paszportu. Do 
„CE<" już nie wróciłem, bo tam też mnie szukali. Pojechałem 
do Lwowa i Sanoka (do Olszanicy, gdzie Kaczmarski V
organizował oddział leśny AK). Wstąpiłem do Sanoka, dożony. 
E-iyła pod obserwacją. Ujęli mnie w jej mieszkaniu na Ir 
piętrze. 0 jej działal^nności (m.in. zaopatrywaniu w dowody 

jLosobiste młodych Żydów uciekających do lasu) nic nie 
yV^wiedzieli do końca. W grudniu 1942 przewieziono mnie do 

Torunia. Transportował mnie absolwent grudziądzkiej Goethe 
Schule i student 3go roku prawa w Warszawie, mieszkającyu 
rodziny polskiej za Żelazną Bramą. Chyba dlatego był tylko 
żandarmem mimo doskonałej znajomości języka polskiego. Był 
zakochany w jednej z córek tej polskiej rodziny. Bardzo 
przyzwoity wobec mnie. Gdyby nie groźba gestapo, że 

i aresztują moją rodzinę jeśli ucieknę jeszcze raz - mógłbym 
7 to zrobić kilkakrotnie. Np. zostawił mnie u tej rodziny i

poszedł po ich córki (wieczorem). Rodzice prosili bym 
uciekł. Nie mogłem tego zrobić. Po powrocie całej trójki w 
czasie kolacji zaproponował „bruderszaft". Zgodziłem się. 
Pozwolił zadzwonić do mojej siostry Niny do Torunia z W-wy o 
przyjeździe nazajutrz. Siostra czekała na dworcu. Szliśmy za 
nim przez most. Na Toruńskiej 100 metr. od gestapo założył 
mi kajdanki.
W Toruniu Gestapo „obrabiało"mnie w granicach wytrzymałości, 
Nie pytali o WOW ale o organizację Zaborowskiego i inne. 
Pytali też o sprzęt ukryty 4 p. lotniczego. W Bydgoszczy o 
niektórych oficerów 4 p. lotn. Ponieważ znałem los sporo 
osób (m.in. tych, którzy byli w Anglii)uwiarygodniłem się 
rozpoznając na przedstawionych zdjęciach tych, których 
mogłem uj awn i ć .
Potem był już 3-dniowy pobyt w Poznaniu i od 2 IV 42 r. 
Auschwitz, potem Mauthausen i Gusen do 5 V 45. I powrót w 
połowie lipca 1945 do Sanoka i Słupska z rodzina, gdzie 
szwagier mój po wyjściu ze Stuthofu objął aptekę. Tam 
zostałem prezesem Zw. b. więźniów obozów koncentracyjnych, 
brałem udział w pochodzie 3-majowym, a na zjeżdzie 
powiatowym PSL powiedziałem pełnej sali żalącej się na 
prześladowania i wywózki UB, by nie ujawniali swoich 
funkcyjnych(?), a nie starczy UB wagonów i samochodów by ich 
wszystkich wywieźć. I na tym skończyło się moje 
zaangażowanie polityczne. Od wiosny 1946 (po tyfusie) 
pracowałem w Zw. Rewizyjnym RP (dzięki Trappowi) kolejno w 
Słupsku, Szczecinie i Warszawie i po reorganizacjach w ruchu
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spółdzielczym odszedłem po 23 łatach z Naczelnej Rady 
Spółdzielczej-
Od 1947 wróciłem do PPS (dzięki Trappowi, który wiedział, że 
byłem przed wojną sympatykiem PPS). W PZPR byłem do 1968 
roku. Jestem emerytem Zarzadu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego (pracowałem tam 8 lat jako dyr. Klubu Lekarza). 
Franciszek Dziarnowski 
Dane personalne
Dziarnowski Franciszek (Prezydium Rady Narodowej dla m.st. 
Warszawy Urząd Spraw Wewnętrznych z dnia 09.09.1963 r. SW 
I1-5-235/63 decyzją z dnia 10 czerwca 1963 r. zmieniono moje 
imiona z Alfons Franciszek na „Franciszek".
Urodziłem się 27.09.1910 roku w Krzemieniewie pow. Lubawa 
jako syn Marianny Bronisławy Dziarnowskiej z d. Jabłońskiej, 
córki wł. ziemskiego i Franciszka Dziarnowskiego, kier. 
szkoły. Ojciec zmarł jako em. nauczyciel w Toruniu w 1947 
r., matka w r. 1976 w Gdańsku-Wrzeszczu
Uczęszczałem do Gimnazjum Neok1asycznego w Brodnicy (5 
klas), średniej Szkoły Handlowej w Grudziądzu (1926-29) oraz 
Szkoły Ekonomiczno-Handlowej Wydział Kolejowy, którą 
ukończyłem w 1931 roku w Krakowie.
W latach 1931-1932 byłem w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Piechoty w Zambrowie oraz Szkoły Podchor. Rezerwy Wojsk 
Balonowych w Toruniu, który ukończyłem w 1932 roku. (Legit. 
wojs. Ofic. Rez. Seria BP, nr 0107485) Od czerwca 1933 do 
września 1939 byłem podreferendarzem Izby Skarbowej w 
Grudziądzu (legit. sł nr 109).
W latach 19316-39 należałem do Zw. Oficerów Rezerwy i
Związku Zachodniego w Grudziądzu.
Jeszcze kilka słów
Mimo, że wiek dojrzały (od 50 lat) spędziłem poza Pomorzem, 
czuję się nadał Pomorzaninem.
Rodzina moja stanoiwi typowy przykład inteligencji 
pomorskiej, tej z łat niewoli germańskiej.
Jestem synem i wnukiem nauczycieli. Ojciec ukończył 
seminarium nauczycielskie w Berent w 1908 roku Jego ojciec a 
mój dziadek był nauczycielem w Miankowie pod Tucholą. Wieś 
nazywała go „Polenkoenig" bo m.in. uczył w swoim domu dzieci 
religii po polsku. Pradziad był właścicielem Dziarnowa pod 
Inowrocławiem i z tego tytułu członkiem parlamentu 
pruskiego. Głosował (wraz z innymi panami polskimi) 
przeciwko ustawie antypolskiej Bismarka i został wyrzucony z 
parlamentu i z majątku. Pracował jako leśnik. Nazywał się 
jeszcze Kózka-Dziarnowski. Dziadek miał żonę, POLekę z 
Grudziądza - Kużbierską i 6 synów oraz 2 córki. Dwóch synów 
i obie córki znalazło sobie Niemców wzgl. Niemki i opuścili 
dom dziadka - na zawsze. Czterech zynow zostało 
nauczycielami polskimi. Trzech zmarło normalnie a czwarty w 
Dachau. Z trzech synów, jeden zamordowany w Dachau, 
natomiast pięciu jego synów trzech zamordowano(1 w 
Pelplimnie, jeden w Gusen , a jeden w Katyniu), natomiast 
dwóch, wróciło szczęśliwie z obozów koncentracyjnych, 
trzech zostało zamordowanych (Pelplin, Gusen i Katyń),

(Franciszek Dziarnowski)
Moja siostra Janina Dziarnowska ur, się 23 czerwca 1920 r.
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w Szeffl|bru|[ku pow, Grudziądz. W 1939 roku zdała maturę w 
Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Po wojnie pracowała w 
Zw. Rewizyjnym Spółdzielni w Toruniu. Wyszła za mąż za 
Ludwika Śliwińskiego z Wilna. Zmarła w 1992 r. we Wrocławiu.
Moja obecna żona Eugenia urodziła się w Białymstoku. Była 
więźniarką obozu Ravenssbruck. Jako niepomorzanka nie sądzę 
by interesowała Fundację.
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W listopadzie 1939 roku brat mojej żony Kazimierz Staś
kiewicz, maturzysta mieszkający w Poznaniu na PI. Asnyka 4 
(również mój adres) zwerbował mnie do W.O.W. Krótką roi:ę 
przysięgi złozyłem przed nim. Przez kilka tygodni wspólnie 
przygotowywaliśmy ulotki (słuchanie radia, przepisywanie, 
powielanie), oraz kol portowa1iśmy (kościoły, klatki schodo
we, sklepy, ławki). Zbieranie informacji (ruchy wojsk, 
lokalizacja administracji, przygotowywane zarządzenia admi
nistracji i władz).
W grudniu postanowiłem pojechać do rodziny, do Torunia. 
Poinformowany o tym szef WOW na spotkaniu, w mieszkaniu, 
chciał abym pojechał do Grudziądza. Odmówiłem (poszukiwano 
mnie tam). Innych szczegółów rozmowy nie pamiętam. Około 10 
dni przed wigilią wyjechałem. Kazik Staśkiewicz nadał jako 
bagaż kolejowy łóżko polowe-składane, a w nim przybory 
drukarskie, papier i ulotki. Na dworcu Toruń-Miasto odebrał 
to i dostarczył do moich rodziców (ul.Mickiewicza vis a vis 
kortów tenisowych, duża willa kupca Kuczyńskiego z ul. 
Szetfakiej) - znajomy Józef Godziewski, b. pracownik Urzędu 
Skarbowego, nieżyjący.
Sytuacja była następująca: rodzice, siostry: starsza 
Elżbieta, pracownik Urzędu Skarbowego, młodsza Janina, 
maturzystka. Niemi codziennie spotykały się u Niny jej 
koleżanki szkolne m.in. Antoniewiczówna (dziś Rochowiecka, 
lekarz w Warszawie). Byli również inni: Ferdynand Trapp 
(nauczyciel), Wacław Sieradzki (bankowiec, komendant 
Chorągwi Harcerskiej). To ci, których z nawiska do dziś 
pamiętam. Panował nastrój spokojnej aktywności. Pamiętam: 
juz pochowane w mieszkaniu rodziców b. wartościowe tomy 
Biblioteki Miejskiej (pewnie u niektórych koleżanek 
również). Mieszkanie rodziców, t<. duże na II piętrze sporej 
willi, częściowo mansardowe pokoje (ścięte dachem) dające 
doskonałą kryjówkę, trudno rozponawalną. Wyprawy dziewcząt w 
okolice, gdzie (ponoć) były już obozy jenieckie angielsko- 
francuskie i polskie.
Nie było mi trudno zwerbować Trappa do współpracy, a przez 
niego dalszych trzech osób (o ile sobie przypominam 
nauczyciele i podchorążowie lub oficerowie rezerwy). 
Postanowiliśmy, że będziemy tworzyli sztab organizacji bez 
nazwy. O ile sobie przypominam nie wspominałem im o WOW 
tylko luźno o Poznaniu. Ustaliliśmy - o ile pamiętam - 
penetrację okolicznych miast (Chełmża, Kornatowo, Laekowice, 
Tczew, Chełmno). Możliwe, że któryś z moich kolegów 
mieszkał lub miał rodzinę w tych miastach. Ja — przy pomocy 
sióstr i żony, która przyjechała z Poznania - zajmowaliśmy 
się wydawaniem ulotek. Nasłuch radia w pustym mieszkaniu b. 
konsula belgijskiego, piętro niżej. Klucze dostaliśmy od 
państwa Kuczyńskich. Rozpowszechnianiem (jak w Poznaniu) 
zajmowaliśmy się wszyscy. Pamiętam, że jedną z akcji było
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zastąpienie na kilku tablicach przy wejściach do parków 
napisów: „Juden, Polen und Hunden eintritt verboten" 
napisem: „deutschen und Hunden eintritt verboten".
Możliwe, że kolejność „narodowości" była odwrotna i 
zaczynały ją Psy ale to tutaj nie jest istotne. Bardzo 
szybko to usunięto ale dla sporo nieszczęsnych łącznie z 
nami był to wspaniały relaks. Penetrowaliśmy siedziby 
administracji, wielkość oddziałów wojskowych i policyjnych, 
(m.in. dostawy pieczywa i in. produktów) ich lokalizacja i 
transporty, więzienie śledcze Gestapo (gdzie pracował jako 
woźny, bardzo odważny i oddany patriota (nazwisko 
niemieckie, ścięty w 1944 roku w Gdańsku), który i mnie w 
styczniu i lutym 1943 przenosił pocztę do i z domu. O ile 
pamiętam uczczono jego nazwiskiem jedną z ulic wdłuż Wisły 
na Bydgoskim Przedmieściu. Nie zdążyłem zaprzysiąc moich 
kolegów, którzy tego nie robili w terenie (m.in. nie dałem 
im roty przysięgi). Wszystkie nasze działania miały 
charakter spokojny, nie nerwowy. Zdawaliśmy sobie sprawę z 
tego, że wejście Francji i Anglii do wojny spowoduje 
conajmniej kilkuletnie trwanie konfliktu.
W lutym 1940 wyjechałem do Warszawy (do Nasielska i stamtąd 
pieszo i dalej łódką przez Bugo-Narew i zieloną granice. 
Powrót tą samą drogą po 1, dzy tygodniach. Pamięć o tej 
wyprawie jest bardzo szczerbata. Druh Sieradzki dał mi adres 
swojej żony, b. pracownicy Polskiego Radia (żyli w 
separacji). Tym razem nie skorzystałem z tego. Znajomych w 
Warszawie nie miałem. Ale przypadkowo spotkałem młodego 
Szczukę (znajomy syn wydawcy z Wąbrzeźna, jeszcze z roku 
1932 i dalszych). Mieszkał gdzieś na Chmielnej. Przez niego 
kontakt z moją byłą koleżanką z Grudziądza, chyba Gelertówna 
(nazwisko pańieńskie) Sai I uT~i . córka b. prac. Monop. 
Tytoniowego w Grudziądzu. Dała mi adres, który zgubiłem. 
Wzięła mój adres i dostarczyła mi dowód osobisty na 
nazwisko: Szubert Karol uY'. w Wilnie w 1910 r. szofer. Z 
dowodu tego korzystałem tylko w wypadku przewożenia trefnych 
rżećzy. Gestapo o moim drugim dowodzie nigdy się nie 
dowiedziało. Koleżanka jak i Szczuka byli aktywnymi 
członkami ZW2.
W okresie listopad - marzec 1940 dochodziły do nas 
wiadomości o organizowaniu przez por. Geringera i por. 
Zaborowskiego (jeden z miejsc, pułku piechoty, drugi ze 
straży pożarnej) - podziemnej organizacji. Było o tym na 
tyle głośno, że dotarło do nas.
Jadąc do Warszawy, wstąpiłem do domu narzeczonej por. 
Zaborowskiego (koleżankia moich sióstr) i przeprowadziłem z 
nim rozmowę. Zgłosiłem szereg zastrzeżeń odnośnie 
prowadzenia i sposobu organizowania się w podziemiu. 
Potwierdził, że prowadz©£S listę członków organizacji" 
(kilkaset osób!). Nie informowałem oczywiście o WDW i mojej 
organizacji. Poinformowałem tylko, że jadę do Warszawy, by 
zasięgnąć języka w sprawach organizacji wojskowych. Nie 
pamiętam, czy prosił też o poinformowanie go o wynikach 
mojej penetracji. Jest b. możliwe, że wspomniałem, o. WOW i o 
organizacj i Zaborowskiego
Po powrocie najczarniejsze przewidywania sprawdziły się. Na 
początku marca miasto było porażone. Setki aresztowań.
Minęło ponad 10 dni zanim przyszli po mnie. Stąd wniosek, że 
Zaborowski b. długo i dzielnie się bronił przed ujawnieniem 
innych ew. organizacji (bo miał prawo tak sądzić o mnie). 
Niewątpliwie go torturowano.
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W 1943 roku dowiedziałem się w więzieniu toruńskim („na 
Wałach"?), że Geringera i Zaborowskiego powieszono na 
podwórzu Gestapo na drewnianym obramowaniu garażu. Jest 
oczywiśdTe, że Niemcy natychmiast po ujawnieniu mego nazwiska 
przyszłi po mnie, chociaż nie byłem meldowany. Było to 19 
marca w dniu św. Józefa. Uratowała mi życie prawdopodobnie, 
p. Kuczyńska informując natychmiast o bytności Niemców. 
Zdążyłem wynieść przy pomocy sióstr wszystkie materiały do 
sióstr stryjecznych liarii i Alicji Dziarnowskich, których 
ojca i trzech braci aresztowano przed Bożym Narodzeniem 
1939. Opuściłem Toruń jeszcze 19 1940 roku. Przez
Nasielsk. Trappa nie aresztowano. Natomiast trzech 
pozostałych członków mojej piątki już nie zobaczyłem po 
powrocie z Warszawy. Aresztowano ich po 5 marca i b. 
możliwe, że byli jakoś związani z Geringerem i Zaborowskim. 
Istnieje też taka możliwość, że Zaborowski wiedział o tym, 
że oni prebywali w mieszkaniu moich sióstr i domniemywał, że 
oni też pracowali ze mną. Trudno mi przypomnieć sobie, czy 
Zaborowski w rozmowie ze mną przed wyjazdem do Warszawy nie 
wspominał lub nie pytał mnie o nich.
Tak zakończyła się moja krótka działalność w organizacji 
wojskowej w Poznaniu i na PDmorzu. Poza faktem bardzo 
wczesnego zaangażowania się w działalność Wojska Polskiego 
na terenach okupwanych - za co zapłaciłem - Bogu dziękować 
(i chyba mojej krzepie) tylko Oświęcimiem tzn. Auschwitzem 
i Mauthausen-Gusen przez 2 lata - nie ma się czym chwalić.
To okruch wobec masowości czynów godnyc^i pomników, 
najwyższych orderow i szlifów generałach w okresie lat 
1939-1945 i później... Choćby Pani Profesor.
Moja druga wojna światowa przebiegała prawidłowo.
Na kilka dni przed 1 IX 1939 byłem już jako dca plutonu i 
ppor. rez. w 9 Komp. Balonów w Warszawie—Koło. Około 10.IX. 
załadowano nas do poc. towarowego + 2 wagony osobowe i 
przewieziono przez Lublin-Równe do Lucka. Tu dostaliśmy się 
do niewoli rosyjskiej. Oficerów przewieziono do Dubna i po 
licznych „przygodach" znaleźliśmy się w więzieniu. Stąd 
transportem z 1000 żołnierzy dojechaliśmy do Zdołbtjnowa 
(ówczesna graniczna stacja z ZSRR). Tu uciekłem z transportu 
ratując się przed Katyniem (kolega inż. Gorliwy z Warszawy 
bał się uciekaćfzna1azł się na pierwszej liście Katyńskiej). 
W drodze powrotnej przez Sarny, Brześć walczyłem jeszcze w 
oddziałach gen. Kleberga. W Warszawie byłem w październiku a 
w 1 isw>topadzie w Poznaniu, gdzie moja żona urodziła 8 X 1939 
r. córkę.
Po szczęśliwym przyjeździe do Warszawy w końcu marca 1940 
roku do dnia aresztowania 23 X 1942 r. kolejno przebywałem w 
Warszawie, Piotrkowie, Krakowie, Sanoku, Krośnie, Jaśle, 
Lwowie i Sanoku. Po pobycie we Lwowie jeszcze raz 
przyjechałem do Warszawy i stąd po półrocznym pobycie 
wróciłem do Sanoka gdzie mnie aresztowano.
W Warszawie od marca 1940 r. mieszkałem u rodziny 
żydowskiej, którą poznałem w 1934-35 roku w Chełmnie - 
Jeruchemów, handlarży bydła. Byliśmy, zaprzyjaźnieni. Ale po 
przeniesieniu getta.przeniosłem się do Wacława
Sieradzkiego, który w między czasie przeniósł się z Torunia 
do Warszawy. Pomagałem mu w pracy konspiracyjnej (należał do 
SS) .
Przez pewien czas mieszkałem na ul. Wiejskiej z Alfonsem 
Rzoską, kolegą z Grudziądza^później księgowym w Fabryce 
Farmaceutycznej w Starogardzie. Po jego wyjeździe do
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Bi łQuraju pojechałt?<Ti c!t_' banokci < ponieważ zona moja pojechała 
tam z Torunia. Rzoska w Biłgoraju pracował w sp-ni rolniczej 
jako prezes pod nazwiskiem „Bilewicz" i pod tym nazwiskiem 
pracował w Toruniu po wojnie jako gł. księgowy w PSS — bo 
się nie ujawnił. Zmarł przed ok. 10 laty. Kontaktowaliśmy 
się często.
Przerywani relację. Wczoraj 2 7  " i i odszukałem Trappa. 
FiSjechałem do Biura Adresowego (Gdańsk) ustalił łem adres: 

j Gdatósk, Zaspa.Nagórskiego 7 B m. 12. Znalazłem go po 20 
bezmctsła latach w dobrej kondycji. W niedzielę święci 80- 
lecie.\Dtóż b. wielu rzeczy również nie pamięta. M.in. 
nazwisk\zlonków naszej piątki. Jednak wie, że było dwóch 
nauczycieli z Komendy Chorągwi ZHP. On sam (Trapp) był z-cą 
Komendanta \horągwi (od 1.09.39) Sieradzkiego. Chorągiew 
była aktywna\ Nie miała jeszcze kontaktów z Warszawą. I ja 
jej też nie przywiozłem z Warszawy. Tak więc mój ścisły 
kontakt był z ZlhJP w Toruniu. Cała nasza piątka była na 
liście „Batalionu,'*’' śmierci o Wolność" - bo tak się nazywała 
ta organizacja GetNingera i Zaborowskiego.
Trapp wyjechał 19 marca 1940 r. z Torunia Głównego 
uprzedzony o możliwości aresztowania. Byli po niego tego 
samego dnia co i u mnie. Dwaj z naszej piątki był i w 
Oświęcimiu. Ponoć zginę\i. Okazuje się, że o WOW im nic nie 
mówiłem. Trapp twierdzi,\że gazetki (ulotki) rozdawaliśmy 
również na ulicy. \
Wynika z powyższego, że moj\ (i nasza) dzaiałnośc była 
powiązania i z WOW i harcerstwem. To samo dotyczy dziewcząt. 
Nie mogę zrozumieć dlaczego z \qoimi siostrami pcjfmoim 
powrocie nie rozmawialiśmy na te. tematy. Co prawda 
mieszkaliśmy w różnych miejscowościach: Janina (Toruń- 
Wrocław) Elżbieta (Gdańsk) ja (Słupek, Szczecin, Warszawa) . 
Ale jednak... A teraz już nie żyją.
Kiedy mnie po aresztowaniu w Sanoku, przewiezieniu do 
Torunia, a potem samochodem osobowym z 'trzema gestapowcami 
(w tym Oberscharfuehrerzy Wolter i Graf )\do Bydgoszczy - do 
b. browaru, zjawiły się po 2 tygodniach m Ą e  siostry z 
paczką żywności i ja przy stoliku nazewnątrz\więzienia w 
asyście gestapowców odbierałem paczki od rodzin (zrobiono 
mnie Pflegerem więzienia) one musiały być zdumione, ja zaś 
ciepło pomyślałem o wspomnianym już woźnym więzienia 
toruńskiego.
Kończę okres 19 III 1940 - 23 X 1942. Po wyjeżdzie do Sanoka 
(1940) do żony i teściów (wysiedlonych z Poznania) 
zaprzyjaźniłem się z rodziną Kaczmarskich (uchodziłem za 
brata jego żony) oraz z Józefem Kisielewskim autorem słynnej 
„Ziemia gromadzi prochy", która powinna być w każdym polskim 
domu szczególnie na Śląsku, w poznańskim, szczecińskim, 
pomorskim aż po granicę z Królewcem, Kujawami i Mazurami 
czytywana codziennie - jak Biblia. Jak Memento. Niestety! 
Cześć śp. Józefowi! Jego matka uczyła moje siostry w 
Grudziądzu. Przepraszam za niewczesne dygresje.
Wiec latem 1940 szukając zarobku pracowałem 2 miesiące w 
fabryce betonu w Sanoku i 2 miesiące w firmie Kirchhof w 
Jaśle czy Krośnie (firma budowała drogi - pewnie już rok 
wcześniej strategicznie przygotowywali inwazję na 
bolszewię). W tejże firmie pracował pół roku wcześniej Trapp 
(o czym mi wczoraj powiedział). Potem go na 9 miesięcy 
Gestapo „przechowało". W 1941 roku wiosną pojechałem do22



Warszawy. Sieradzki był już aresztowany. Skierowano mnie do 
pracy jako kierowca do „Luftwaffenbanaamtu 'Aussenstełle W" 
ul » Idzikowskiego 3. Kto skierował? Nie pamiętam. Na pewno 
ktoś z AK. Bo woziłem z terenu Okęcia z Archiwum map 
sztabowych mapy granic wschodnich od Bałtyku po Karpaty 
(niby dla LBauaussenstelle N) w towarzystwie jakiegoś 
Holendra z organizacji Tod, który w mundurze kręcił się 
wówczas w tym „LB" i nie miał pojęcia o co chodzi. Kradłem 
też węgiel w ciężarówkach niby dla „LB". W tym czasie 
wystąpiłem do „Passtelle" czy „Amt" o paszport do Torunia 
(jakcd A.Dz.">. Chciałem się upewnić czy jestem w 
„Fahndungsbl acie" - liście poszukiwanych, -r Paszport dali. 
Prosiłem od 5-14 IV 42. Biuro paszportowe opóźniło sprawę i 
dało 12 IV. Zabrałem córkę Sieradzkiego. 12-letnią Mirkę do 
dziadków i pojechaliśmy 13.4. Wieczorem rodzina przerażona 
zobaczywszy nas powiedziała,że gestapo było rano. Zostawiłem 
więc Mirkę i rano o 5 wyjechałem przez Wrocław Katowice do 
Krakowa. Znów szczęśliwie uniknąłem kontroli paszportu. Do 
„fcB" już nie wróciłem, bo tam też mnie szukali. Pojechałem 
do Lwowa i Sanoka (do Olszanicy, gdzie Kaczmarski 
organizował oddział leśny AK). Wstąpiłem do Sanoka, dofżony. 
Była pod obserwacją. Ujęli mnie w jej mieszkaniu na II 
piętrze. O jej działalmności (m.in. zaopatrywaniu w dowody 
osobiste młodych Żydów uciekających do lasu) nic nie 
wiedzieli do końca. W grudniu 1942 przewieziono mnie do 
Torunia. Transportował mnie absolwent grudziądzkiej Goethe 
Schule i student 3go roku prawa w Warszawie, mieszkającyu 
rodziny polskiej za Żelazną Bramą. Chyba dlatego był tylko 
żandarmem mimo doskonałej znajomości języka polskiego. Był 
zakochany w jednej z córek tej polskiej rodziny. Bardzo 
przyzwoity wobec mnie. Gdyby nie groźba gestapo, że 
aresztują moją rodzinę jeśli ucieknę jeszcze raz - mógłbym 
to zrobić kilkakrotnie. Np. zostawił mnie u tej rodziny i 
poszedł po ich córki (wieczorem). Rodzice prosili bym 
uciekł. Nie mogłem tego zrobić. Po powrocie całej trójki w 
czasie kolacji zaproponował „bruderszaft". Zgodziłem się. 
Pozwolił zadzwonić do mojej siostry Niny do Torunia z W-wy o 
przyjeżdzie nazajutrz. Siostra czekała na dworcu. Szliśmy za 
nim przez most. Na Toruńskiej 100 metr. od gestapo założył 
mi kajdanki.
W Toruniu Gestapo „obrahiało"mnie w granicach wytrzymałości. 
Nie pytali o WOW ale o organizację Zaborowskiego i inne. 
Pytali też o sprzęt ukryty 4 p. lotniczego. W Bydgoszczy o 
niektórych oficerów 4 p. lotn. Ponieważ znałem losy sporo 
osób (m.in. tych, którzy byli w Anglii)uwiarygodniłem się 
rozpoznając na przedstawionych zdjęciach tych, których 
mogłem uj awni ć.
Potem był już 3-dniowy pobyt w Poznaniu i od 2 IV 42 r. 
Auschwitz, potem Mauthausen i Gusen do 5 V 45. I powrót w 
połowie lipca 1945 do Sanoka i Słupska (z rodzin^jl gdzie 
szwagier mój po wyjściu ze Stuthofu objął aptekę. Tam 
zostałem prezesem Zw. b. więźniów obozów koncentracyjnych, 
brałem udział w pochodzie 3—majowym, a na zjeżdzie 
powiatowym PSL powiedziałem pełnej sali żalącej się na 
przesladowania i wywózki UB, by nie ujawniali swoich 
funkcyjnych(?), a nie starczy UB wagonów i samochodów by ich 
wszystkich wywieźć. I na tym skończyło się moje 
zaangażowanie polityczne. Od wiosny 1946 (po tyfusie) 
pracowałem w Zw. Rewizyjnym RP (dzięki Trappowi) kolejno w 
Słupsku, Szczecinie i Warszawie i po reorganizacjach w ruchu

1 3
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spółdzielczym odszedłem po 23 latach z Naczelnej Rady 
Spółdzielczej.
Od 1947 wróciłem do PPS (dzięki Trappowi, który wiedział, że 
byłem przed wojną sympatykiem PPS). W PZPR byłem do 1963 
roku. Jestem emerytem Zarzadu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego (pracowałem tam 3 lat jako dyr. Klubu Lekarza). .

""""Tne personalne
Dziarnowski Franciszek (Prezydium Rady Narodowej dla m.st. 
Warszawy Urząd Spraw Wewnętrznych z dnia 09.09.1963 r. SW 
11-5-^*35/63 decyzją z dnia 10 czerwca 1963 r. zmieniono moje 
imiona\ Alfons Franciszek na „Franciszek".
Urodzi łeniss.ię 27.09.1910 roku w Krzemieniewie pow. Lubawa 
jako syn Ma)vianny Bronisławy Dziarnowskiej z d. Jabłońskiej, 
córki wł. ziemskiego i Franciszka Dziarnowskiego, kier. 
szkoły. Ojciec rfąarł jako em. nauczyciel w Toruniu w 1947 
r., matka w r. 197& w Gdańsku—Wrzeszczu
Uczęszczałem do Gimnazjum Neok1 asycznego w Brodnicy (5 
klas), średniej SzkołyN^andlowej w Grudziądzu (1926-29) oraz 
Szkoły Ekonomiczno-Handlowej Wydział Kolejowy, którą 
ukończyłem w 1931 roku w KrM*owie.
W latach 1931-1932 byłem w Szkts^e Podchorążych Rezerwy 
Piechoty w Zambrowie oraz Szko>^>dchor. Rezerwy Wojsk 
Balonowych w Toruniu, któr^ ukończyYsm w 1932 roku. (Legit. 
wojsfc.Ofic. Rez. Seria BP, nr 0107485j^Qd czerwca 1933 do 
września 1939 byłem podreferendarzem Izby^karbowej w 
Grudziądzu (legit. sł nr 109).
W łatach 19316-39 należałem do Zw. Oficerów Rez^wy i 
Związku Zachodniego w Grudziądzu.
Jeszcze kilka słów
Mimo, że wiek dojrzały (od 50 lat) spędziłem poza Pomorzem, 
czuję się nadal Pomorzaninem.
Rodzina moja stanoiwi typowy przykład inteligencji 
pomorskiej, tej z łat niewoli germańskiej.
Jestem synem i wnukiem nauczycieli. Ojciec ukończył 
seminarium nauczycielskie w Berent w 1903 roku Jego ojciec a 

'*]Vve mój dziadek był nauczycielem” w Mifti^owie pod Tucholą. Wieś
nazywała go „Polenkoenig" bo m.in. uczył w swoim domu dzieci 
religii po polsku. Pradziad był właścicielem Dziarnowa pod 
Inowrocławiem i z tego tytułu członkiem parlamentu 
pruskiego. Głosował (wraz z innymi panami polskimi) 
przeciwko ustawie antypolskiej Bismarka i został wyrzucony z 
parlamentu i z majątku. Pracował jako leśnik. Nazywał się 
jeszcze Kózka-Dziarnowski. Dziadek miał żonę, F'Ołj(?kę z 
Grudziądza - Kużbierską i 6 synów oraz 2 córki. Dwóch synów
i obie córki znalazło sobie Niemców wzgl. Niemki i opuścili 
dom dziadka - na zawsze. Czterech synów zostało j ł r ^ j
nauczycielami polskimi. Trzech zmarło normalnie a czwarty

7—Ł r?p r h  cyi-irtni-, an y W D a c h a u ,
oâ oTFTi-ćte-t̂ pięciu jego synów trzech zamordowano( ' l w 
Pelplimnie, jeden w Gusen , a jeden w Katyniu), natomiast 
dwóch, wróciło szczęśliwie z obozów koncentracyjnych,^ 
t-r-a o c-fa— z os ta — (Pe 1 p 1 i i n, Gusen—i— Katyd_Li_

c -
(Franciszek Dziarnowski
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UNDHCJA RYNEK 78/79 *  61-772 P0ZNAŃ ®527-691 vv'51w
OZNANSKIEIA 630124496 ^

tiR M II IVRAJ0WE31WAIKI0 SUWERENNE PRAWA NARODU

n n i i i i  i  n  ■■ ■ K O N T O ! B A N K  G O S P O D A R K I Ż Y W N O Ś C IO W E JK U H IW U M  O/Poznań nr 863038-509082 •  Identyfikator
630124496

~ Q (. - ’) \ J  

Szan.Pan
Por.Franciszek Dziarnowski 
ul.Trojdena
02-109 Warszawa

FAK-V225 .
Potwierdzenie do celów kombatanckich

Na podstawie odtworzonych akt osobowych Pana por.rez»Franciszka 
Dziarnowskiego ps."Głowacz"-sygn.FAK V/225 oraz akt Reichjustizminis 
terium sygn.445 /główny oskarżony kpt.Leon Kmiotek/ potwierdza się 
że : Franciszek Dziarnowski /Alfons Dziarnowski do 1945 r./ 
s.Franciszka ur.27.IX.1910 r w Krzemieniewie pow.Lubawa,ppor.rez. 
w 1339 r. od dnia 15 grudnia 1939 r.,do 19.marca 1940 r. był 
zarzysiężonym żołnierzem Wielkopolskiej Organizacji Wojskowej/WOW/, 
która od dnia 8.li..1940 r. była podporządkowana ZWZ w Poznaniu. 
Wymieniony pełnif funkcję komendanta Grupy Miejscowej WOW w Toru
niu.Zbiegł zagrożony aresztowaniem 19.III.1940 r. ,aresztowany 
przez Gestapo w Toruniu 23.X.1942r.,nie rozpoznany pomimo listu 
gończego Gestapo w Poznaniu.Osadzony w KL Oświęcim,gdzie przemywał 
do 1943 r.,a następnie KL Mauthausen Gusen,do 5.V.1945 r.
Potwierdzenie służy wyłącznie dla Światowego Związki Żołnierzy 

Armii Krajowej.

J"T\ Archiwum
i:
Fundacja 
Poznańskie Armii Krajowej 
Suwerenne Prawa Narodu 
Stary Rynek 78 /79  

tal. 52-76-91 w. 51 
61-772 P O Z N A Ń

Woźniak

26



27



Dziarnowski Alfons Franciszek^}

(^1910-1995j^ Q o w 5 ) ^ e z  lotn. WP, WOW-WOZZ H Ppr'c*/* 
ę,\ - ,;;cv Ui*j27 IX w Krzemieniewie po w. Lubawa's. Franciszka i Marianny z d.JabłońskjLPo

ukończeniu szkoły powszechnej wstąpił do Gimn.Neoklasycznego w  Brodnicy,a pel :[ 

ukończeniu 5 klas przeniósł siię do Średniej Szkoły Handlowej Tow.Kupców w Grudziądzu,a 

następnie do Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w  Krakowie,gdzie zdał egzamin dojrzałości w  

1931r.W 1931 ukończył Szkołę Podchorążych Rez.Piechoty w  Zambrowie.Po odbyciu 

\J^ ćwiczeń skierowany do I Baonu Balonowego w Toruniu w stopniu plut.pchorlW 1.1934-1939

zamieszkiwał w Grudziądzu, £*ł^w iązku Of.Rez. i Polskiego Związku Zachodniego. 25 

zmobilizowany do 2 kompanii balonowej w  Warszawie w stopniu ppor. i jako dowódca 

plutonu skierowany w rejon Koła/Warszawa/. 2 IX 1939 ewakuowany w  rejon Łucka gdzie 

dostał się do niewoli sowieckiej.Więziony w Dubnie.Zbiegł z transportu ewakuacyjnego i po 

przekroczeniu linii demarkacyjnej udał się do Poznania,gdzie zamieszkliwała jego żona. 15 XI 

1939 został zaprzysiężony do WOW przez Kazimierza Staśkiewicza, który przekazał go do 

I ij dżspozycji komendanta WOW kpt.Leona Kmiotka^Pomian” Do końca listopada 1939, brał

udział w pracach organizacyjnzch WOW w Poznaniu w ramach akcji ulotkowej i drobnego
k i ' n

wywiadu.Następnie po przeszkoleniu przez kpt.L.Kmiotka został desygnowany na dowódcę 

Rejonu Północnego WOW,który miał obejmować Pomorze,obszar Korytarza Gdańskiego i 

Gdańsk. W szczególności otrzymał zadanie zorganizowania kadry dowódczej WOW w

ih p U tC '

Grudziądzu ,Chojnicach i w  Tczewie. Ze względu na zagrożenie osobiste na tym terenie 

zobowiązał się do wyszukania kontaktów przez Toruń. 14 XII 1939 r.,po odpowiednim 

przygotowaniu i wyposażeniu w  materiały konspiracyjne wyjechał do T o r u ją  gdzie 

zorganizował lokal konspiracyjny w mieszkaniu rodziców,/ul..Mtckiewicza|Organizując 

pierwsze komórki konspiracyjne nie ujawniał swojej przynależności do WOW.Do końca 1939 

r. zorganizował zawiązki kadr dowódczych w  Chełmży,Kornato wie,Lasko wicach,Tczewie i 

Chełmnie. Przydzielony mu obszar Grudziądza i okolic Gdańska był organizowany bez jego
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wiedzy przez kpt. Leona Kmiotka,a z uwagi na trudności komunikacyjne jego zawiazki

podlegały D.tylko formalnie.Według akt Gestapo opartych na meldunkach

organizacyjnych,które zajęte zostały w  Poznaniu przy aresztowaniu kpt.L.Kmiotka/ 6  VI 1940A

Rejon podległy D.miał grupować 130-180 członków Wedłud osobistych wspomnień 

"yU/CtO ^opracowanych w 1994 r.faktyczy stan organizacji nie był mu znany,a systematyczny kontakt 

organizacyjny utrzymywał jedynie z 5 najbliższymi współpracownikami,z których każdy był 

zobowiązany do organizowania ogniw konspiracyjnzch na własną rękę.Działalność 

ograniczała się do akcji ulotkowej i wywiadu,a kadry dowódcze organizowanio z zadaniami 

perspektywicznymi. Wiosną 1940 r. nie mając kontaktu z Poznaniem Dińawiązał kontakt z jz> L (( 

działającym w Toruniu Batalionem Śmierci za Wolność,rozważając możliwość włączenia go 

do swojej struktury. Odbył rozmowy z por.Waldemarem Geringerem i ppor.rez. Alfonsem 

Zaborowskim którzy powoływali się na związki z Batalionem Śmierci i z KOP. Przystali jednak

l ^i i t t- n a  propozycję Dp>y organizacje związać z ośrodkiem dowódczym w Warszawie.W aktach
v /

M Gestapo zajętych w Poznaniu odnotowano jednak fakt włączenia Batalionu Śmierci do WOW-

" WOZZ.Nawiązane przez.D. w  Warszawie kontakty z drugorzędnymi żo łn ierzam i ZWZ nie

dały spodziewanych wyników,a po wyposażeniu w fałszywe dokumenty,jako Karol Szubert
» 2e, d cc /»£ V

wrócił w  marcu 1940 r. do T o r u n i a t r w a ł y '  fnasowe aresztow ania^ tym starn^ wyjechał h j j

niezwłocznie do GG. Początkowo zatrzymał się u żony w Sanoku,a w  194 lf( wyjechał do

Warsawy,gdzie utrzymywał luźne kontakty z AK.Z nieznanej inspiracji został zatrudniony w

placówce pomocniczej niemieckiego lotnictwa,sygnowanej nazwą Aussenstelle N,jako

pomocniczy pracownik biurowy. 13 IV 1942 r. na podsawie legalnego paszportu niemieckiego

I £  odwiedził rodzinę w Toruniu,gdzie dowiedział się,ż^ ciągle jest poszukiwany przez Gestapo. CJ

23 X 1942 został aresztowany w Sanoku^ia podstawie listu gończego Gestapo f  j ą

w Bydgoszczy.Nie rozpozano go jako poszukiwanego przez ^ sez^ esta p o  w  Poznaniu do

sprawy członkowstawa w WOW-WOZZ.Przeszedł ciężkie śledztwo w  Toruniu,Bjadgoszczy,a

I I
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następnie bez przedstawienia konkretnych zarzutów przekazano go do dispozycji Gestapo w  

^  Poznaniu.Na podsawie wyroku Policyjnego Sądu Doraźnego/Polizeistangericht STAPO 

^4 3.(1 0 '^ Posen/ został 2 IV 1942* osadzony w  KL Oświęcim,a następnie w  Mauthausen Gusen,gdzie 

przebywał do wyzwolenia obozu .Latem 1945/^vrócił do kraju.Początkowo zamieszkiwał w  

Sanoku,a następnie w Słupsku,Szczecinie i w Warszawie.Do 1946^ był członkiem 

PSL,następnie PPS,a do 1968 PZPR.Do emerytury w  1968 r. pracował w Naczelnej Radzie 

Spółdzielczej i w Polskim To w. L ekarsk im .^

''Zmarł w Warszawie 14 X II1995.

Ożeniony zHildegardą,anastępnie z Eugenią z d.Zubryck^ , /V V w M / d/mSi- U J —

jDzieci;Jerzy/Danuta,Krystyn^4ndrzej Jp /"/■£ V I  & ,

<*»

FAK-V/225,akta osobo we,FAK-I/10 Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich > 

IZ-Dok-I-Reichsjustizministerium t.445,OLG Posen sygn.2 OJs.97/42.

Marian Woźniak
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Dziarnowski Alfons Franciszek ps. „Głowacz”, przybr. nazw. „Karol Szubert”, \jj 
(1910-1995) oficer WP, WOW-WOZZ.

Urodzony 27 IX 1910 r. w Krzemieniewie, pow. Lubawa; syn Franciszka i Ma
rianny z d. Jabłońskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej wstąpił do Gimn. Neo- 
idasycznego w Brodnicy, skąd po ukończeniu 5 klas przeniósł się do Średniej Szkoły 
Handlowej Tow. Kupców w Grudziądzu, a następnie do Szkoły Ekonomiczno- 
-Handlowej w Krakowie, gdzie zdał egzamin dojrzałości w 1931 r. W tymże roku

ukończył Szkołę Podchorążych Rez. Piechoty w 
Zambrowie. Po odbyciu ćwiczeń w stopniu plut. 
pchor. skierowany do I Baonu Balonowego w To
runiu. W latach 1934-1939 zamieszkiwał w Gru
dziądzu. Był członkiem Związku Oficerów Rez. i 
Polskiego Związku Zachodniego. Latem 1939 r. 
jako członek Zw. Oficerów Rez. brał udział w la
sach grudziądzkich w walce z propagandą V Ko
lumny, którą tworzyli wysłańcy z Prus Wschod
nich do niemieckich majątków wokół Grudziądza, 
zaopatrzeni w mundury, broń i antypolską „bi
bułę”. 25 VIII 1939 r. zmobilizowany został do
2 kompanii balonowej w Warszawie w stopniu 
ppor. i jako dowódca plutonu skierowany w rejon 
przedmieścia Warszawy Koło. 2 IX 1939 r. ewa

kuowany w rejon Łucka, gdzie dostał się do niewoli sowieckiej. Był więziony w Du- 
bnie. Zbiegł z transportu ewakuacyjnego i po przekroczeniu linii demarkacyjnej 
udał się do Poznania, gdzie zamieszkiwała jego żona.15 XI 1939 r. został zaprzysię
żony do Wielkopolskiej Organizacji Wojskowej (późn. Wielkopolskiej Organizacji 
Ziem Zachodnich) przez Kazimierza Staśkiewicza, który przekazał go do dyspozycji 
komendanta WOW kpt. Leona Kmiotka ps. „Pomian”. Do końca listopada 1939 r. 
brał udział w pracach organizacyjnych w Poznaniu w ramach akcji ulotkowej i dro
bnego wywiadu. Następnie po przeszkoleniu przez kpt. L. Kmiotka został desygno
wany na dowódcę Rejonu Północnego WOW, który miał obejmować Pomorze, 
obszar Korytarza Gdańskiego i Gdańsk. W szczególności otrzymał zadanie zorgani
zowania kadry dowódczej WOW w Grudziądzu, Chojnicach i w Tczewie. Ze wzglę
du na zagrożenie osobiste na tym terenie zobowiązał się do wyszukania kontaktów 
przez Toruń. 14 XII 1939 r., po odpowiednim przygotowaniu i wyposażeniu w ma
teriały konspiracyjne wyjechał do Torunia, gdzie zorganizował lokal konspiracyjny 
w mieszkaniu rodziców przy ul. Mickiewicza. Organizując pierwsze komórki kon
spiracyjne nie ujawniał swojej przynależności do WOW. Do końca 1939 r. zorgani
zował zawiązki kadr dowódczych w Chełmży, Kornatowie, Laskowicach, Tczewie 
'i Chełmnie.~Przydzielony mu obszar Grudziądza i okolic Gdańska był organizowany 
bez jego wiedzy przez kpt. Kmiotka, a z uwagi na trudności komunikacyjne jego 
zawiązki podlegały Dziarnowskiomu tylko formalnie. Według akt gestapo opartych 
na meldunkach organizacyjnych, które zostały w Poznaniu przy aresztowaniu kpt. 
Kmiotka (6 VI 1940 r., rejon podległy Dziarnowskiemu miał grupować 130-180 
członków). Według osobistych jego wspomnień opracowanych w 1994 r. faktyczny 
stan organizacji nie był mu znany, a systematyczny kontakt organizacyjny utrzymy
wał jedynie z 5 najbliższymi współpracownikami, z których każdy był zobowiązany 
do organizowania ogniw konspiracyjnych na własną rękę. Działalność ograniczała 
się do akcji ulotkowej i wywiadu, a kadry dowódcze organizowano z zadaniami 
perspektywicznymi. Wiosną 1940 r. nie mając kontaktu z Poznaniem Dziarnowski 
nawiązał kontakt z działającymi w Toruniu „Batalionami Śmierci za Wolność”, roz
ważając możliwość włączenia ich do swojej struktury. Odbył rozmowy z por. Walde
marem Geringerem i ppor. rez. Alfonsem Zaborowskim, którzy powoływali się na 
związki z „Batalionami” i z KOP. Przystali jednak na propozycję Dziarnowskiego,
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by organizacje związać z ośrodkiem dowódczym w Warszawie. W aktach zajętych 
przez gestapo w Poznaniu odnotowano jednak fakt włączenia „Batalionów” do 
WOW-WOZZ. Nawiązane przez Dziarnowskiego w Warszawie kontakty z drugo
rzędnymi żołnierzami ZWZ nie dały spodziewanych wyników, a po wyposażeniu 
w fałszywe dokumenty, jako „Karol Szubert” wrócił w marcu 1940 r. do Torunia
i ze względu na trwające tu masowe aresztowania wyjechał niezwłocznie do GG. 
Początkowo zatrzymał się u żony w Sanoku, a w 1941 r. wyjechał do Warszawy, 
gdzie utrzymywał luźne kontakty z AK. Z nieznanej inspiracji został zatrudniony w 
placówce pomocniczej niemieckiego lotnictwa, sygnowanej nazwą Aussenstelle N, 
jako pomocniczy pracownik biurowy. 13 IV 1942 r. na podstawie legalnego paszpo
rtu niemieckiego odwiedził rodzinę w Toruniu, gdzie dowiedział się, że ciągle jest 
poszukiwany przez gestapo. 23 X 1942 r. został aresztowany w Sanoku na podstawie 
listu gończego gestapo w Bydgoszczy. Nie rozpoznano go jednak jako poszukiwa
nego przez gestapo w Poznaniu do sprawy członkostwa w WOW-WOZZ. Przeszedł 
ciężkie śledztwo w Toruniu, Bydgoszczy, a następnie bez przedstawienia konkret
nych zarzutów przekazano go do dyspozycji gestapo w Poznaniu. Na podstawie wy
roku Policyjnego Sądu Doraźnego (Polizeistangericht STAPO Posen) został 2 IV 
1942 r. osadzony w obozie koncentracyjnym Oświęcim, a następnie w M authausen- 
Gusen, gdzie przebywał do wyzwolenia obozu. Latem 1945 r. wrócił do kraju. 
Początkowo zamieszkiwał w Sanoku, a następnie w Słupsku, Szczecinie i w War
szawie. Do 1946 r. był członkiem PSL, a następnie PPS i do 1968 r. PZPR. Do eme
rytury w 1968 r. pracował w Naczelnej Radzie Spółdzielczej i w Polskim Tow. 
Lekarskim. Zmarł w Warszawie 14 XII 1995 r.

Ożeniony z Hildegardą, a następnie z Eugenią z d. Zubrycką, miał czworo dzieci 
— Jerzego, Danutę, Krystynę i Andrzeja.

FAK-V/225, akta osobowe, FAK-I/10 Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich;
IZ-Dok-I-Reichsjustizministerium t. 445, OLG Posen sygn. 2 OJ s.97142.

Marian Woźniak
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