
1



SPIS ZAWARTOŚCI 
TECZKI

\ow-̂

..............

I./l. Relacja U 5 / 1 " ' ^

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące re la to ra ------

"I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora ----

"II. Materiały uzupełniające relację ------

III./l. Materiały dotyczące rodziny r e la to ra ___

III./2. Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. —

III./3. Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji ( 1939-1945) *-----

III./4. Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 ---- -

III./5. Inne ..r~---- -

IV. Korespondencja

VI Fotografie

V. Nazwiskowe

2



3



Relacja członka konsgiracji_Jerzego Ziemkiewicza^

Urodziłem się 23."I0.1920 r. w Warszawie. Rodzicami moimi 
byli Antoni i Maria z d. Rosławcew. Przed wojną mieszkając w 
Warszawie należałem do drużyny harcerskiej im.A.Małkowskiego.
W 1927 r. rodzice przenieśli się do Torunia, gdzie ukończyłem 
szkołę powszechną. Należałem do trzeciej drużyny żeglarskiej 
w Toruniu. Tu po ukończeniu szkoły powszechnej wstąpiłem do 
4 pułku lotniczego i zostałem mechanikiem samolotowym. Począt
kowo pracowałem jako pracownik cywilny^ a w kwietniu 1939 r. 
zostałem zmobilizowany. Podczas kampanii wrześniowej byłem 
członkiem lotnej brygady konwojującej części samolotowe. Do
tarłem do Kutna. Do Torunia powróciłem w październiku 1939r. 
Przez pewien okres czasu ukrywałem się. Następnie chciałem 
przedostać się na Węgry. Aresztowany zostałem przez Czechów 
w Wigilię 1939 r. i osadzony w więzieniu w Muszynie, skąd 
uciekłem 16 stycznia 1940 r. Podczas ucieczki zostałem postrze
lony. Ukrywałem się w Nowym Sączu i ponownie próbowałem uciekać 
na Węgryjale zostałem aresztowany przez ukraińską policję w 
Cisnej i odstawiony do Krosna. Podczas przewożenia do Krosna 
ucikłem z konwoju. Udało mi sir przedostać do Warszawy^ skąd 
pod koniec 1941 lub na początku 1942 r. wróciłem do Torunia 
i zamieszkałem przy ul. Warszawskiej nr 8. Tam poznałem rodzi
nę Krzeszowskich i zostałem wprowadzony do konspiracji. W 1942 
roku zostałem zaprzysiężony przez Pietkiewicza i przydzielony 
do komórki wywiadowczej. Zbieraj informacje wywiadowcze na 
trasie Sierpc - Toruń - Grudziądz jeżdżąc m.in. z Danką Krze- 
szowską./informacje o obsadzie stacji, ruchu pociągów/. MiaĄjm 
również kontakt z p. M. Sobocińską. Z n i i  mieszkania na ulicy 
Warszawskiej wyprowadziłem się w 1943 r. 23.10.1945 r. został
em aresztowany właśnie na ul.Warszawskiej w kotle założonym 
prz<̂ z NKWB. Uwięziony zostałem na Wałach Sikorskiego, gdzie 
przebywałem rok^a następnie dwa i pół roku w Sztumie.
Podczas swojej działalności konspiracyjnej kontaktowałem się 
m.in. z p.p. M.Sobocińską, Januszem Buszewiczem i z jego sio
strą, ze Stefanem Milkę /słuchałem radia/ i z p. Kurowską.
Po wojnie pracowałem w przedsiębiorstwach transportowych i w
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Geofizyce. Na rentę przeszedłem w 1980r. ale czynnie dzia
łałem w Solidarności.

Relacja została spisana w dniu 17.03.199^r. przez 
Hannę Marcinkowską.
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Urodziłem się 23*10,1920 r, w Warszawie, Rodzioami moimi 
byli Antoni i Maria, z d, Rosławcew, Przed wojną mieszkając w 
Warszawie należałem do drużyny harcerskiej im,A,Małkowskiego.
W 1927 r, rodzice przenieśli się do Torunia, gdzie ukończyłem 
szkołę powszechną. Należałem do fcrzeoiej drużyny żeglarskiej 
w Toruniu. Tu po ukończeniu szkoły powszechnej wstąpiłem do 
4 pułku lotniczego i zostałem mechanikiem samolotowym. Począt
kowo pracowałem jako pracownik cywilny?a w kwietniu 1939 r, 
zostałem zmobilizowany. Podczas kampanii wrześniowej byłem 
członkiem lotnej brygady konwojującej części samolotowe. Do
tarłem do Kutna, Do Torunia powróciłem w październiku 1939r, 
Przez Dewien okres czasu ukrywałem się. Następnie chciałem 
przedostać się na Węgry. Aresztowany zostałem przez Czechów 
w Wigilię 1939 r. i osadzony w więzieniu w Muszynie, skąd 
uciekłem 16 stycznia 1940 r. Podczas ucieczki zostałem postrze
lony, Ukrywałem się w Nowym Sączu i ponownie próbowałem uciekać 
na Węgry, ale zostałem aresztowany przez ukraińską policję w 
Cisnej i odstawiony do Krosna, Podczas przewożenia do Krosna 
uciekłem z konwoju. Udało mi się przedostać do Wpirszawŷ , skąd 
pod koniec 1941 lub na początku 1942 r, wróciłem do Torunia 
i .zamieszkałem przy ul. Warszawskiej nr 8, Tam poznałem rodzi
nę Krzeszowskich i zostałem wprowadzony do konspiracji, W 1942 
roku zostałem zaprzysiężony przez Pietkiewicz^ i przydzielony 
do komórki wywiadowczej, Zbiera^aąinfortnacje wywiadowcze na 
trasie Sierpc - Toruń - Grudziądz jeżdżąc m.in* % Danką Krze- 
szowską,/informacje o obsadzie stacji, ruchu pociągów/, Miałen, 
również kontakt z p, M, Sobocińską, 7, h±± mieszkania na ulloy 
Warszawskiej wyprowadziłem się w 1943 r. 23*10,1945 r. został
em aresztowany właśnie na ul,Warszawskiej,w kotle założonym 
prz^z NKWB. Uwięziony zostałem na Wałach Sikorskiego, gdzie 
przebywałem rok, a następnie dwa i pół roku w Sztumie,
Podczas swojej działalności konspiracyjnej kontaktowałem się 
m.in, z p.p. M.Sobooińską, Januszem Buszewiczem i z jego sio
strą, ze Stefanem Milkę /słuchałem radia/ i z p, Kurowską,
Po wojnie pracowałem w przedsiębiorstwach transportowych i w
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Geofizyce* Na rentę przeszedłem w 19B0r. ale czynnie dzia
łałem w Solidarności.

Relacja została spisana w dniu 17.03.199^-r. przez 
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ZIEMKIEWICZ Jerzy
Kuzyn M.S. Jego ojciec Antoni był bratem Stanisławy Sobociń

skiej, matka z pochodzenia Ukrainką. Mieszkał z rodziną w Toru
niu, ale dużo bywał w Wymyślinie i był bardzo zaprzyjaźniony ze 
swymi kuzynkami, szczególnie ze Sławomirą, której był rówieśni
kiem. W 1939 r., po wybuchu wojny, wraz z bratem Zbigniewem 
chciał przedostać się za granicę. Zbigniew został na granicy za
strzelony. Jurek zdołał zbiec i ukrywał się w Wymyślinie do czasu 
wyrobienia mu przez matkę odpowiedniego ausweisu dla osób po
chodzenia ukraińskiego. Dzięki przyjaźni z Danutą Krzeszow- 
ską, poznaną w kole ukraińskim, stale bywał w jej domu na ul 
Warszawskiej 8 w Toruniu. Nawet uchodził za jej narzeczonego. 
Został zaprzysiężony do AK i był do dyspozycji KO Pomorze. Bliż
szych szczegółów o jego działalności brak. Po wojnie był aresztowa
ny przez UB. Po wyjściu ożenił się, mieszkał w Toruniu i tam  zmarł.

Wojtowicz K. -  wywiad z M. Sobocińską, Sztokholm styczeń 2004 r.
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