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Relacje o ojcu Jonia Piechocińskim

Na podstawie rozmowy przeprowadzone j z Tanią w dniu 22*01.1992r* 

a dotyczącą ustalenia działalnoćoi konspiracyjnej mego nieżyjącego 

ojca, przesyłam dane, kt5re udało mi się zebrać*

Ojoiec mój Jan Piechociński a* Franciszka ur. 16 luty 1904 r* 

v? m* Miejska Dąbrowa powJK ozieniq» wykształcenia i zawodu ekonomia ta 

/studia zaoczne i wieczorowe w Warszawie i Wilnie/*

Od 2&t1*t919r* •  11*04*1922 r* pełnił ciągłą służbę w 1 baonie 

strzelców bytomskich, w składzie tej jednostki brał czynny udział 

w powstaniach śląskich za co został odznaczony "Śląskim Krzyżem 

Powstańczym" - dane z wyciągu akt 0*A*W* Hr 3567 t# 6/437 poz*7379* 

1950* Jako powstaniec kończy szkołę poofioerską i w 1922r* zwolnio

ny do rezerwy w stopniu kaprala* Był typowany do szkoły oficerskiej •  

- jednak z przyczyn rodzinnych odmówił*

W latach 1922 *  1928 pracuje u braci Jabłkowskioh w Warszawie 

i Wilnie i w tym okresie kończy szkpłę handlową* W Okresie 1923-31 

pracuje w Państwowym Monopolu Spirytusowym w Starogardzie Odańatim, 

1931-39 jest kierownikiem hurtowni w Wąbrzeźnie* właścicielem jest 

pan Chwastek z Torunia*

W okresie międzywojennym ojciec był członkiem Związku Strzelec

kiego, Polskiego Związku Zachodniego /po wojnie jeat jego członkiem 

ponownie - legitymacja Wr 63 z dnia 12*08*1945r*/* 

n- W maja 1939r* zostaje powołany do Sztabu Armii Pomorza w Toruniu 

biuro lub wydział mobilizacyjny* W ramach Armii Pomorza bierze udział 

w kampanii wrzećnioaej• Walki nad Bzurą, Modlin, przedzierają się 

przez Kampinos do Warszawy - udział w obronie Wareeawy* Za Bzurę 1 

Warsaawf odznaczony medalami /brak potwierdzenia/*

Po kapitulacji w listopadzie 1939r* zwolniony z niewoli na pod

stawie przepustki za obronę Warszawy*

Aresztowany w grudniu i wywieziony na Gtórną Grupę w atyoaniu 

na mocy przepustki za obronę Warszawy zwolniony lecz przymusowa 

zabrany do budowy mostu w Golublu Dobrzyniu* W miesiącu marcu 1940r* 

powraca do domu* Zoataje przymusowo skierowany do pracy przy tłu

czeniu kamieni aa szosach w okolicy Wąbrzeźna 1 wyrąbie laau*

Mimo nadzoru policyjnego dwukrotnie wyjeżdża do Warszawy i to 

można przyjąć, że jest to moment nawiązania kontaktu z organizują

cym się podziemiem*
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Przy pomocy swego dobrego przyjaciela pana Twardowskiego, który 

w tym ozasie praouje w mleczarni w Radzyniu pow. Grudziądz, otrzymu

je tam pracę jako księgowy. Z rodzin* przenosimy się do Radżyna w 

listopadzie 1940r, i mieszkamy do zakończenia.wojny.

Z ralaoji matki wynika, że na przełomie 1941 - 1942 przyjeżdża 

df ojca panów z Torunia i powiadamia go, że nastąpiła wsypa

1 są aresztowania, jednak na razie nie musi się obawiać, gdyż jego 

odcinek jest zabezpieczony lecz * razie zagrożenia zostanie uprze

dzony . U

W 1982 r, w osobistej rozmowie ojciec oświadczył mi, że był w 

Gryfie Pomorskim, na moją prośbę, aby podał mi szczegóły, stwierdził 

że jeszcze za wcześnie, gdyż się nie ujawnił. Wspomniał tylko, że 

przez całe powojenne życie kierował się przesłaniem jakie im AK-om 

na ostatniej odprawie w maju I945r. przekazał pułkownik <* nie podał 

ani nazwiska ani pseudonimu, wymienił tylko stopień. Dodał, że z 

tym było związane moje wejście do L,W,P,

Bliskim przyjacielem ojca z okresu okupacji i również członek 

podziemia był pan Elman,

Przed wojną mieszkał w Toruniu, w czasie wojny w Wąbrzeźnie z 

zawodu geodeta, miał syna, który jest lekarzem./Bttttatjnrksbc

Dobrym znajomym był pan Błskupek - rymarz z Radżyna - miał 

warsztat rymarski /mógł być dobrym punktem - skrzynka/.

Po wkroczeniu sowietów wróciliśmy ponownie do Wąbrzeina, Między 

ojcem, Elmanem, Biskupkiem kontakt nie uległ przerwaniu*

Do tej trójki dołączył pan o imieniu Jakub, Prawdopodobnie był 

to pseudonim, gdyż ojciec lub Elman zwracali się do niego w przypły

wie dobrego humoru "majorze Jakubie”, Był prawdopodobnie z Torunia, 

Bydgoszczy lub Grudziądza. Z tych miejscowości przyjeżdżał do Wąbrze

źna. Za namową pana Jakuba i pozostałych zgodziłem się na wstąpienie 

do Lud, Woj. Polskiego, a następnie wyraziłem zgodę na postawioną ml 

propozycję wstąpienia do Oficerskiej Szkoły Informacji,

Z w/w czynności tych panów jestem przekonamy , że byli w ciągłej 

konspiracji, W 1982r, na moje pytania, ozy taką działalność ejoleo 

prowadził - nie było zaprzeczenia,

W 1951r, w lutym będąc na urlopie po skończonej szkole miałem roz

mowę z ojcem i Jakubem, który przyjeżdżał do Wrocławia , gdzie miesz

kał ojciec,

Z rozmowy tej wynikło, że otzrymuje polecenie rozpoznania Pkr.Zarz, 

Inf, w Gdyni, do którego zostałem przydzielony, z jednoczesnym przy

gotowywaniem się do wycofania z Informacji.

Wy cofanie z Informacji nastąpiło poprzez więzienie w czerwcu 1953r,

9



?

z 15-to letnim wyrokiem.

Zdaję aobie sprawę z ogromu trudności w wyjaśnieniu podanej infor

macji, ale wierzę w łut szozęśoia.
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A
Toruń, 1992.08.18

Sąd Y/arszawskiego Okręgu 

Wojskowego

ul. Nowowiejska 28

00-911 Tarszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.07.92r. znak Cs.tln.488/91 

uprzejmie komunikujętS/że nazwiska Jan Piechoclr'aki, 'Imnn i mjr 

Jakub występują jedynie w złożonych do akt tut. Archiwum piżmie 

z dnia I2.03.92r. przez pana Czesława Piechocińskiego s.Jana 

zam. w Warszawie, ul. Przybyszewskiego 53 m 6.

W innych źródłach /relacjach i dokumentach/ brak potwierdze

nia tej informacj i.

”Gryf Pomorski" działał w okresie okupacji szerzej w północ

nej ozęSoi Pomorza. Pwiaty Kościerzyna, Car trzy, Chojnice, Wejhe

rowo, Tczew. W południowej ozęści, rejon Torunia, Hadzynia, Wą- 

b rzewna szerzej nie występował.

danych o organizacjach konspiracyjnych po 1945r. tut. Archi

wum nie posiada.

- Światowy Związek Żołnierzy AK 

Okręg Gdańsk 

Al. Niepodległości 739a 
81-840 Sopot

Do Y/iad -mośoii 

“ a/a
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I
FUMDACJA

Archiwu m F. norskie Armii Kra :«ri 
uL.W.Garbary 2,tel.65*22-1ł5f 

87-1 CO TORUŃ

Toruń dnia 22 I 2002
133 POM 2002

L. dz
Szanowna Pani

Piechocińska

01- 844 Warszawa

Szanowna Pani

Skłedar, w razy współczucia i żalu z powodu straty

drogiej Pani osoby Czesława •

Proszę uprzejmie o podanie daty śmierci Jana Piechocińskiego 

/ojca Czesława/ oraz miejsca jego pochówku.

Proszę też o przesłania oryginału Lub kserokopii świadectw, 

zdjęć i dokumentów dot. Jans Piechocińskiego.

W oczekiwaniu na wiadouość od Pani

wyrasy szacunku i poważania

Dokumentelista Michał Ojczyk
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