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Włodarczyk Franciszek ps."Irena", "Wojna”, "Majewski"

(191 £-1989) szef wywiadu "Grunwald^" w Toruniu.

Ur. £3.11.1912 r. w Herne (Westfalia), syn sztygara 

kopalni,. a.-/ w czasie I wojny światowej we Francji podoficera w 

armii gen. Hallera. W 19£0 r a./J>rzy j echał z rodzicami do Polski i 

mieszkał kolejno w Gniewie, Brodnicy i Inowrocławiu. Tam w 1930 

r. zdał maturę i następnie wstąpił do Szkoły Podchorążych. 

Piechoty w Ostrowi Maz. Jako ppor. w 1933 r. skierowany został 

do 55 pp w Lesznie. W 1934 r. przeniesiony do 63 pp w Toruniu, 

gdzie został z-cą d-cy kompanii złożonej z żołnierzy narodowości 

niemieckiej. W 1938 r. skierowany przez Ministerstwo Spraw 

Wojskowycłi do WM Gdańska. Oficjalnie zatrudniony został jako 

instruktor sportowy w Komisariacie Generalnym RP. Pracował w 

budynku biura PKP jako sekretarz Polskiej Rady Sportowej w 

Gdańsku, zakonspirowanej placówki II Oddz. Sztabu Gł. 

Podporządkowany- był kpt A. Ko 1asińskiemu, oficerowi Wydz. 

Wojskowego Komisariatu Generalnego RP, który kierował Tajną 

Organizacją Wojskową. Organizował szkolenie wojskowe pracowników 

polskicłi instytucji oraz uczniów Polskiej Szkoły Handlowej. Na 

terenie Gdańska wykonywał zadania wywiadowcze i

kontrwywiadowcze. Prowadził m.in. stałą obserwację hotelu 

"Eden", gdzie zatrzymywali się agenci wywiadu niemieckiego, 

przyjeżdżający do Gdańska. Przy pomocy sieci informatorów, 

kontrolował polskie organizacje społeczne, działające w Gdańsku. 

Jego głównym zadaniem była ochrona tych organizacji przed 

penetracją wywiadu niemieckiego. Przywoził nielegalnie na teren 

Gdańska broń i amunicję, którą pobierał w Powiatowej K-dzie WF i 

PW w Kartuzach. Latem 1939 r. uniknął aresztowania przez policję 

gdańską. Zamieszkał wtedy w budynku Komisariatu Generalnego RP,
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gdzie pełnił służkę w Wydz. Wojskowym. Po zaaresztowaniu kilku 

członków TOW, otrzymał rozkaz opuszczenia Gdańska. W końcu 

sierpnia 1939 r . wywieziony został samochodem dyplomatycznym do 

Kartuz i skierowany do Baonu Zapasowego 66 pp w rejonie Radomia.

W 1939 r. ranny w walkach o Lwów, przedostał się nielegalnie 

na teren okupacji niemieckiej. W październiku 1939 r. przyjechał 

do Torunia. W listopadzie 1939 r włączył się do organizacji 

konspiracyjnej "Grunwald". Został szefem Wydz. Wywiadu i 

Kontrwywiadu pod ps. "Irena", "Wojna", "Majewski". Utworzył sieć 

wywiadowczą na terenie całego Pomorza. Zatrudniony był jako 

drogomistrz przy szosie w Toruniu-Cierpicach. Współpracował z 

Marcelim Cerklewiczem ps. "Paszota", "Bończa" i z Wacławem 

Ciesielskim ps. "Roman", kierownikami wydz.: wojskowego i 

administracyjnego "Grunwaldu". Od początku 1940 r. spotykał się 

z Józefem Chylińskim organizującym Okręg Pomorski ZWZ. 

Współpracował z M. Włodarkiewiczem psr "Profesor", szefem Wydz. 

Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu KG ZWZ w Warszawie. Przekazywał do 

Warszawy meldunki wywiadowcze o miejscach masowych zbrodni, 

nastrojach i postawach ludności. Aresztowany w Toruniu

11.XI.1940 r. w trakcie przeprowadzonej przez gestapo akcji 

likwidacyjnej wielu komórek organizacji konspiracyjnych: KOP, 

ZWZ i "Grunwaldu". Po długotrwałym śledztwie w Grudziądzu, 

osadzony został 10.111.1941 r. w obozie Stutthof, gdzie 

przebywał do 9.V.19 45 r.

Po wojnie złożył przed specjalną komisją A Cz relację o 

zbrodniach dokonywanych w Stutthofie. Zamieszkał w Toruniu. 

Został tu aresztowany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy 

WUBP w Bydgoszczy na temat działalności konspiracyjnej w okresie 

okupacji. Po zwolnieniu wyjechał z Pomorza. Osiedlił się w
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Jeziorkach k. Warszawy. Nie mogąc wrócić do służby w wojsku 

pracował do emerytury na różnych, stanowiskach w spółdzielczości 

Zmarł w 19 8 9 r .

AP AK , T. : Bednarski A.> Jedwabna Sznajder H . ;  Ciechanowski 

Ruch oporu...; Walka podziemna...

HM Andrzej Gąsiorowski
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Włodarczyk Franciszek ps. "Irena**, "Wojna" ̂ Majewski'1 /I 91 2-1 989/, - f \ . 

szef wyw."Grunwaldu" w Toruniu.
Ur. 23.11.1912 r. w Herne /Westfalia/,s. sztygara w kopalni, a 

w czasie I wojny świat, we Francji podofic. w armii gen. Hallera.
W 1920 r. przyjechał do Polski z rodzicami i mieszkał kolejno w 
Gniewie, Brodnicy i Inowrocławiu. Tam w 1930 r. zdał maturę i nas
tępnie wstąpił do Szk.Podchor. Piech, w Ostrowi Maz. Jako ppor.w 
1933 r. skierowany został do 55 pp w Lesznie. W 1934 r.przeniesio
ny do 63 pp w Toruniu, gdzie został z-cą d-cy komp. złożonej z żoł- 
nierzy narodowości niemieckiej. W 1938 r. skier owany przez MS Wfejsk. 
do WM Gdańska.Oficjalnie zatrudniony został jako instruktor spor- 
towy w KG RP. Pracował w budynku biura Gd. PKP jako sekretarz PKS 
w Gdańsku, zakonspirowanej placówce II oddz. Sztabu Gł. Podporząd
kowany był kpt A.Kolasińskiemu, ofic. Wydz.Wojsk. KG RP, który kie
rował TOW. Organizował szkolenie wojskowe pracowników polskich in-

r-------- *
stytucji oraz uczniów Polsk. Szk. Handl. Na terenie GdańsKa wykony
wał zadania wywiadowcze i kontrwyw. Prowadził m.in. stałą obserwa
cję hotelu "Eden", gdzie zatrzymywali się agenci wywiadu niemiec- 
kiego, prz|yjeżdżający do Gdańska. Przy pomocy sieci informatoróww  '
kontrolował pols&ie org.społ., działające w Gdańsku. Jego głównym 
zadanie^-bjTła ochrona tych org. przed penetracją wywiadu niemiec
kiego. Przywoził nielegalnie na teren Gdańska broń i amunicję, 
którą pobierał w Puw. K-dzie WF i PW w Kartuzach. Latem 1939 r. 
uniknął aresztowania przez policję gdańską. Zamieszkał wtedy w bu
dynku KG RP, gdzie pełnił służbę w Wydz.Wojsk. Po zaaresztowaniu 
kilku członków TOW, otrzymał rozkaz opuszczenia Gdańska. W końcu 
sierpnia 1939 r. wywieziony został samochodem dyplomatycznym do 
Kartuz i skierowany do Baonu Zapas. 66 pp w rejonie Radomia.

W 1939 r. ranny w w-alkach o Lwów, przedostał się nielegalnie 
na teren okupacji niemieckiej. W październiku 1939 r. przyjechał
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\."Grando Torunia. W listopadzie 1939 r. włączył się do org.konsp 
wald". Został szefem Wydz.Wyw. i IContrwyw. pod ps. "Irena',' "Wojna", 
"Majewski". Utworzył sieć wywiadowcza na terenie całego Pom. Zatru
dniony był jako drogomistrz przy szosie w Toruniu-Cierpicach. 
Współpracował z ^  Cyrklewiczem ps'.'Baszota", "Bończa" i Wac-
ławem Ciesielskim ps."Roman", kierownikami wydz.:wojskowego i ad-

/ y  .ini

Współpracował z M.Włodarkiewiczem ps. "Profesor", szefem Wydz.Bezo. 
i Kontrwyw. KG ZWZ w Warszawie. Przekazywał do W-wy meldunki wy
wiadowcze oraz informacje o m iejscach masowych zbrodni, nastro-

j
jach i postawach ludności.V11.XI.1940 r. w trakcie przeprowadzonej w ^

- "To
przez gestapo akcji likwidacyjnej'{komórek org. konsp. : KOP,ZWZ i 
"Grunwald". Po długotrwałym śledztwie w Grudziądzu, osadzony zos
tał 1O.III.1941r. w obozie Stutthof, gdzie przebywał do 9.V.1945 r.

Złożył relację o zbrodniach dokonywanych w Stutthofie, przed 
specjalną komisją powołaną- przez d-cę 48 Armii. Po wojnie zamiesz
kał w Toruniu. Został tu aresztowany i był prze słuch iwan^^pr zez 

. funkcją WUBP w Bydgoszczy^, na temat działalności konsp. w okresie 
okupacji. Po zwdnieniu, wyjechał z Pomł/lOsiedlił się w Jeziorkach
k.Warszawy. Nie mogąc wrócić do służby w wojsku, pracował do eme-
rytury na różnych stanowiskach w spółdzielczości. Zmarł w 1989 r.

i i  TAMSt.:rei.F.Włodarczyka w prot. Kom.Radz. 48 Armiip K.Ciechanowski, 
Ruch oporu .. .s-i78,60j Walka podziemna... s-ro-ptQćr;i~22',"207.

A.Gąsiorowski

fi. bedh«jyvSt<>i5QO
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Włodarczyk Franciszek ps.”Irena”, “Wojna”, “Majewski” (1912-1989) sz« " idu

Ur. 23 I I 1912 r.wHerae (Westfalia); syn sztygara będącego w czasie I wojnj ,vej 
we Francji podoficerem w armii gen. Józefa Hallera. W 1920 r. przyjechał z rodzicami do Polski
i mieszkał kolejno w Gniewie, Brodnicy i Inowrocławiu. Tam w 1930 r. zdał maturę i wstąpił do 
Szkoły Podchorążych Piechoty w OstrowiMaz. Jakoppor. w 1933 r. skierowany został do 55 
pp w Lesznie. W 1934 r. przeniesiony do 63 pp w Toruniu, gdzie został zcą dcy kompanii 
złożonej z żołnierzy narodowości niemieckiej. W 1938 r. skierowany przez Ministerstwo Spraw 
Wojskowych do WM Gdańska. Oficjalnie zatrudniony został jako instruktor sportowy w 
Komisariacie Generalnym RP. Pracował w budynku biura PKP jako sekretarz Polskiej Rady 
Sportowej w Gdańsku, zakonspirowanej placówki II Oddz. Sztabu GL Podporządkowany był 
kpt A. Kolasińskiemu, oficerowi Wydz. Wojskowego Komisariatu Generalnego RP, który 
kierował Tajną Organizacją Wojskową. Organizował szkolenie wojskowe pracowników 
polskich instytucji oraz uczniów Polskiej Szkoły Handlowej.
Na terenie Gdańska wykonywał zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Prowadził m. in. 
stałą obserwację hotelu “Eden”, gdzie zatrzymywali się agenci wywiadu niemieckiego, 
przyjeżdżający do Gdańska. Przy pomocy sieci informatorów, kontrolował polskie organizacje 
społeczne, działające w Gdańsku. Jego głównym zadaniem była ochrona tych organizacji 
przed penetracją wywiadu niemieckiego.
Przywoził nielegalnie na teren Gdańska broń i amunicję, którą pobierał w Powiatowej Kdzie 
WF i PW w Kartuzach. Latem 1939 r. uniknął aresztowania przez policję gdańską. Zamieszkał 
wtedy bezpiecznie w budynku Komisariatu Generalnego RP, gdzie pełnił służbę w Wydz. 
Wojskowym. Po zaaresztowaniu kilku członków TO W, otrzymał rozkaz opuszczenia Gdańska. 
W końcu sierpnia 1939 r. wywieziony został samochodem dyplomatycznym do Kartuz i 
skierowany do Baonu Zapasowego 66 pp w rejonie Radomia.

W 1939 r. ranny w walkach o Lwów przedostał się nielegalnie na teren okupacji nie
mieckiej. W październiku 1939 r. przyjechał do Torunia. W listopadzie 1939 r włączył się 
do organizacji konspiracyjnej “Grunwald”. Został szefem Wydz. Wywiadu i Kontrwywia
du pod ps. “Irena”, “Wojna”, “Majewski” . Utworzył sieć wywiadowczą na terenie całego 
Pomorza. Zatrudniony był jako drogomistrz przy szosie w Toruniu-Cierpicach. Współpra
cował z Marcelim Cerklewiczem ps. “Paszota”, “Bończa” i z Wacławem Ciesielskim ps. 
“Roman”, kierownikami wydz.: wojskowego i administracyjnego “Grunwaldu”.
Od początku 1940 r. spotykał się z Józefem Chylińskim organizującym Okręg Pomorski ZWZ. 
Współpracował z M. Włodarkiewiczem ps. “Profesor”, szefem Wydz. Bezpieczeństwa i 
Kontrwywiadu KG ZWZ w Warszawie. Przekazywał do Warszawy meldunki wywiadowcze 
o miejscach masowych zbrodni, nastrojach i postawach ludności. Aresztowany w Toruniu 
11 XI 1940 r. w trakcie przeprowadzonej przez gestapo akcji likwidacyjnej wielu komórek 
organizacji konspiracyjnych: KOP, ZWZ i “Grunwaldu”. Po długotrwałym śledztwie w Gru
dziądzu, osadzony został 10 III 1941 r. w obozie Stutthof, gdzie przebywał do 9 V 1945 r.

Po wojnie złożył przed specjalną komisją ACz relację o zbrodniach dokonywanych w 
Stutthofie. Zamieszkał w Toruniu. Został tu aresztowany i przesłuchiwany przez fun
kcjonariuszy WUBP w Bydgoszczy na temat działalności konspiracyjnej w okresie okupacji.

oganizacji “Grunwald” w Toruniu.
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Po zwolnieniu wyjechał z Pomorza. Osiedlił się w Jeziorkach k. Warszawy. Nie mogąc wrócić 
do służby w wojsku, pracował do emerytury na różnych stanowiskach w spółdzielczości. 
Zmarł w 1989 r.

AP AK,T.: B e d n a r s k i  A., J e d w a b n a  U., S z n a j d e r  H.
Ciechanowski, Ruch oporu...; Walka podziemna...

Andrzej Gąsiorowski
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^ Q n L i i i X i i d . v 

icnuw X
por. WŁODARCZYK FRANCISZEK "Grunwald" KG"

Kierownik pionu Wywiadu i Kontrwywiadu w powołanej 
w pierwszych dniach października 1939r. przez 
mjr. rez. Marcelego Cyrklewicza pierwszej regio
nalnej organizacji konspiracyjnej na Pomorzu - 
"Grunwald". Pozostałymi pionami kierowali: Wojsko
wym - M .Cyrkiewicz; Wydz. Cywilnej Administraćji - 
Wacław Ciesielski.

K .Ciechanowski, Regionalne, [w:] Walka podziemna., 
s. £07.

MGr'94
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