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I. Materiały dokumentacyjne

1/1 -  relacja właściwa\j /  ? i //j '

I/2 -  dokumenty (sensu słricto) dot. osoby relatora •*"'

I/3 -  inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

II. Materiały uzupełnieniające relację _

III. Inne materiały (zebrane przez „relatora” ): —

111/1- dot. rodziny relatora —

III/2 -  dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r.— *■

III/3 -  doi. ogólnie okresu okupacji (1939 -1945) —  

III/4 -  dot. ogólnie okresu po 1945 r. — 

lil/5 — inne..

IV. Korespondencja —

V. Wypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne” ] \f 5
VI. Fotografie
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Starsza przewodniczka ZOFIA GRZEGORZEWSKA

Urodzona 6.IV.1906r.w Brześcia n/Bugiem.Dzieciristwo spędziła
%

w Res^i,skąd powróciła do Polski w 1 926r.J-aturę zdała w Brześ
ciu i rozpoczęła studia aatematyczne na uniwersytecie War- 'i.
szawskim w ?927r.IIa obozie instruktorskim w Garczynie przejęła 
się ideą PWK.Fo roku przerwała studia,ukończyła wyższy kurs 
instruktorski w I930r.i w latach 1930-35 pełniła funkcję kie
rowniczki Referatu WFiPWK w Okręgowym Urzędzie WFiPW w Prze
myślu.Po powrocie do Warszawy prowadziła hufce szkolne i kursy 
instruktorskie oraz podjęła na nowo studia w Akademii Nauk Po
litycznych.Służąc Organizacji swoimi wybitnymi zdolnaściami 
rysunkowymi,nacechowanymi dużym poczuciem humoru,całkowicie 
oddana idei PWK,odgrywała twórczą rolę w ożywianiu środowiska 
pewiackiego.Jesienią I936r.objęła funkcję kierowniczki Refera 
tu WF i F'K w Rejonowym Urzędzie WF i PW działającym na teren 
Korpusu Ochrony Pogranicza.
Dnia 7.VI$^1939r. zginęła w katastrofie kolejowej pod Pruszko^ 
wem/spowodowane j w związku z pożarem dworca głównego w Warsza
wie,który to pożar był aktem dywersji niemieckiej/.
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St.,przewodniczka Zofia. Grzegorzewska, ur* 1906 
iV Grgaiiizaoji P»K od 1928f., od 1930 r. była ki 
rowniozką kobiecego ićtefer&tu WF i PW Rejonu 
Wschodniej# LOEjZginęła w katastrofie kolejowej
pod Prusskewem dn, 7#VI* 1939 r, na skutek nie- 

nieokiej akcji sabotażowej na Dworzec Główny w W' 
szawie* Pochowana w BrsasSoiu n/Bugie*,
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St.przewodniczka Zofia Grzegorzewska, ur. w 1906 r. 
Kierowniczka Referatu WF i PWK w Okręgu W^ho^nim ^  
KOP. Zginęła w katastrofie kolejowej(tf "dnv7.VI.1939r. 
na skutek /włolkio jfin ^ H^sabotażowe j p©d-ft?uazkowem.' ' ' ' ' ' ir-Oj^ći/T K>
Pochowana w Brześciu n/Bugiem,-

HSz.
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