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MATERIAŁY DO BIOGRAMU - S-032 "Stodoła" Obw. Wyrzysk

SOKOł Franciszek ps. "Czapla" - "Dziadek" M -
ur, 19 o3 1896 r. Cmola pow. KalbtuBugauc Kolbuszowa, woj, lwowskie 
syn Marcina i Marii z d. Kołacz 
zm. 16 1966r. w Nakle n/Not
Żołnierz Legionów -bierze udział w wojnie w roku 192o. Za dobrą służbę 
i waleczność awansowany do stopnia wachmistrza.
W latach przed 1939r. prowadzi sklep w Nakle n/Nofc.
W wojnie obronnej 1939r. bierze udział w obronie Modlina. Po powrocie do 
domu pracuje w cukrowni Nakło n/Not. Od roku 194o pracuje w Łęgnowie 
k/Bydgoszczy w f-ce dynamitu. Wiosną 1943r. zostaje zaprzysiężony przez 

y/ por.Marka Szymanowicza ps. "Marek" do Armii Krajowej, przyjmując ps. 
"Czapla". Zostaje skierowany do prac konspiracyjnych na terenie Obw.
S-032 "Stodoła" pow. Wyrzysk. Zostaje żołnierzem drużyny dywersyjnej 

V pod d-ctwem plut.re. Jana Bednarka. Wobec groźby dekonspiracji przechodzi 
wiosną 1944r. do oddziału partyzanckiego A.K. "Świerki" i zostaje z-cą 
d-cy plut. Oddziału Kadrowego. Bierze udział we wszystkich akcjach Plu
tonu. 19 stycznia 1945r. oddział zostaje rozwiązany.Franciszek Sokół 
"Czapla"- "Dziadek" wraca do Nakła n/Not,
Nie ujawnia się. Działa dalej w podziemiu i prowadzi taką działalność 
jak: rozpowszechnianie ulotek antypaństwowych w okresie referendum, wy
borów do sejmu, gromadzenie broni, szkolenie nieujawnionych żołnierzy 
A.K.
Organizują grupę Sokoła, do której zwerbował dla dalszej działalności 7-miu b.żołnierzy A.K.

Za działalność dywersyjną zostaje w dniu 2 o7 I947r. aresztowany 
przez UB oraz wszyscy członkowie jego grupy.
Wyrokiem Wojskowego Sodu Rejonowego w Bydgoszczy w dniu 13 08 1947r. 
Franc.Sokół "Czapla"- "Dziadek" zostaje skazany na 12 lat więzienia*
Karę odbywa w Bydgoszczy, Wronkach, Potulicach' i ponownie we .ronkach.

Zwolniony po siedmiu latach, wraca do domu 15 o4 I954r. Po zwolnieniu 
pracuje w Zakładach Mięsnych w Nakle n/Not.
Zmarł 16 grudnia I966r.

Żyje jego córka Halina Boruta, która ubiega się o członkostwo członke 
nadzwyczajnego Sw.Zw.Żołn. A.K. Koło Teren, w Nakle n/Not.
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MATERIAŁY DO BIOGRAMU - S-032 "Stodoła" Obw, Wyrzysk

30K0Ł Franciszek ps. "Czapla" - "Dziadek" M -
ur. 19 08 1896 r. Cmola pow. Kolbuszowa, woj. lwowskie
syn Marcina i Marii z d. Kołacz zm. 16 ^3. 1966r. w Nakle n/Not
Żołnierz Legionów -bierze udział w wojnie w roku 1 9 2 o .  Za dobrą służbę 
i waleczność awansowany do 3topnia wachmistrza*
W latach orzed I939r. prowadzi sklep w Nakle n/Not.
W wojnie obronnej 1939r. bierze udział w obronie Modlina, o powrocie do 
domu pracuje w cukrowni Nakło n/Not. Od roku 194o pracuje w Łęgnowie 
k/Bydgoszczy w f-ce dynamitu. Wiosną I943r* zostaje zaprzysiężony przez 

~ por..'iarka \zymtfnowicza ps. "Marek" do Armii vrajowej, przyjmując ps. 
"Czapla", dostaje skierowany do prac konspiracyjnych na terenie Obw.
S-0^2 "Stodoła" pow. Wyrzysk. Zostaje żołnierzem drużyny dywersyjnej 

v t>od d-ctwem plut.re. Jana Bednarka. Wobec groźby dekonspirac ji przechodzi 
wiosną 1944r. do oddziału partyzanckiego A.K. "Pwierkin i zostaje z-cą 
d-cy plut. Oddziału Kadrowego. Bierze udział we wszystkich akcjach Plu
tonu. 19 stycznia 1945r. oddział zostaje rozwiązany* ranciszek Sokół 
"Czapla”- "Dziadek" wraca do Nakła n/Not.
Nie ujawnia 3ię. )ziała dalej w podziemiu i nrowadzi taką działalność 
jak: rozpowszechnianie ulotek antypaństwowych w okresie referendum, wy
borów do sejau, gromadzenie broni, szkolenie nieujawnionych żołnierzy
A.K.Organizują grupę Sokoła, do której zwerbował dla dalszej działalności 
7«miu b.żołnierzy A.K*

Za działalność dywersyjną zostaje w dniu 2 o7 1947r. aresztowany 
przea UB oraz wszyscy członkowie jego grupy.
wyrokiem ' ojskowego Sndu Rejonowego w Bydgoszczy w dniu 13 08 1947r. 
JPranc.Sokół "Czapla"- "Dziadek" zostaje skazany na 12 lat więzienia.
Karę odbywa w Bydgoszczy, Wronkach, Potulicach i ponownie we ronkach.

Zwolniony po siedmiu latach, wraca do domu 15 04 I954r. *0 zwolnieniu 
pracuje w Zakładach Mięsnych w Nakle n/ ;ot.
Zmarł 16 grudnia I966r.

żyje jego córka Halina Boruta, która ubiega się o członkostwo członka
nadzwyczajnego Sw.Zw.Żołn. A.K. Koło Teren, w Nakle n/Kot.
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3
Sokół Franciszek ps."Czapla"£"iB>ziadek" /1896-1966/ partyzant oddz.
AK "Świerki".

Ur. 19.VIII.1896 r. w Cmoli, pow.Kolbuszowa, s.Marcina i Marii 
z d.Kołacz. Żołnierz Legionów i WP, brał udział w wojnie 1920 r., 
awansowany do stopnia w&chmistrza. Do 1939 r. prowadził sklep w Na
kle n. Notecią.)

We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Modlina. Po powrocie
do Nakła, pracował w cukrowni. W 1940 r. skierowany do pracy w DAG

T<Xksv
w Łęgnowie k.Bydgoszczy, wiosną 1943 r. został zaprzysiężony do 
służby w AK przez Henryka Szymanowicza ps."Marek", jofieera II oddrr^^ 
KoO AK Pomi. Przybrał ps."Czapla" i otrzymał przydział służbowy do 
druż. dywers. w obw. AK Wyrzysk, dowodzonej przez plut. rez. Jana 
Bednarka. Wobec groźby dekonspiracji wiosną 1944 r. przeszedł do 
oddz. partyz. "Świerki" i został z-cą d-cy plutonu* lt̂ .TrTf45r*v-od~

i Hdział został rozwiązany.
Po zakończeniu wojny nie ujawnił się i nadal prowadził działal

ność konspiracyjną rozpowszechniając ulotki podczas referendum i 
wyborów do Sejmu, gromadząc broń i szkoląc niujawnionych żołnierzy 
AK. Zorganizował grupę "Sokoła", do której zwerbował 7 b. żołnierzy 
AK. 2.VII.1947 r. został aresztowany przez UB wraz z członkami swo
jej grupy. Wyrokiem WSR w Bydgoszczy z dn. 1 3.VIII. 1947 r. sicazany 
na 12 lat więzienia. Karę odbywał w Bydgoszczy, Wronkach i Potuli- 
cach. Zwolniony 15.IV.1954 r., wrócił do Nakła, gdzie pracował w 
Zakładach Mięsnych. Zmarł 16.XII.1966 r. 
ftP AK Tv

B.Musiał
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Mat. własne autora (w tym rei. córki F. Sokoła); AK na Pomorzu...

Antoni Brzeziński

Sokół F ranciszek  ps. „C zapla”, „D ziadek” (1896—
-1966), partyzant oddz. AK „Świerki”

Ur. 19 VIII 1896 r. w Cmoli, pow. Kolbuszowa; 
syn Marcina i Marii z d. Kołacz. Żołnierz Legionów 
i WP, uczestniczył w wojnie 1920 r., awansowany do 
stopnia wachmistrza. Do 1939 r. prowadził sklep 
w Nakle.

We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Mo
dlina. Po powrocie do Nakła pracował w cukrowni.
W 1940 r. został skierowany do pracy w DAG w Łę
gnowie k. Bydgoszczy. Tam wiosną 1943 r. został 
zaprzysiężony do służby w AK przez Henryka Szy
manowicza ps. „Marek”. Przybrał ps. „Czapla” 
i otrzymał przydział służbowy do drużyny dywersyjnej 
Obw. AK Wyrzysk, dowodzonej przez plut. Jana 
Bednarka. Wobec groźby dekonspiracji wiosną 1944 r. 
przeszedł do oddz. partyzanckiego AK „Świerki” 
i został zcądcy plutonu.

Po zakończeniu wojny nie ujawnił się, zorganizował grupę „Sokoła”, do której 
zwerbował 7 byłych żołnierzy AK i zajął się samoobroną przed gwałtami i rabunkiem 
mienia ze strony żołnierzy AR. Nadal prowadził działalność konspiracyjną rozpo
wszechniając ulotki podczas referendum i wyborów do sejmu, gromadząc broń i szkoląc 
nieujawnionych żołnierzy AK. 2 VII 1947 r. został aresztowany przez UB wraz z człon
kami swojej grupy. Wyrokiem WSR w Bydgoszczy z dn. 13 VIII 1947 r. skazany na 12 
lat więzienia. Karę odbywał w Bydgoszczy, Wronkach i Potulicach. Zwolniony 15 IV 
1954 r., wrócił do Nakła, gdzie pracował w zakładach mięsnych. Zmarł 16 XII 1966 r.
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