
Zdzisław Jeske 

 
Zdzisław Jeske ps "Patyk" stopień kapral 
Ur. 5 maja 1923 r. w Łodzi, zm. 4 sierpnia 1992 r. w Kolumbii) 
Rodzice Nikodem Jeske i Ignacja z domu Grabowska 

Okres wojny 

W Powstaniu Warszawskim batalion "Kiliński" - 1. kompania "Wigry" - pluton 162, walczył w 
Śródmieściu Północ 

Losy po Powstaniu: 

Po kapitulacji jeniec Stalagu VII-B Memmingen 
Po wyzwoleniu obozu razem z bratem Antonim wyjechał do Włoch, gdzie wstąpili do II Korpusu 
Polskiego.  
Po demobilizacji osiadł w Wielkiej Brytanii, skąd w latach 50. wyjechał do Kolumbii 

Rodzina 
Bracia (wszyscy walczyli w Powstaniu Warszawskim): 

• Tadeusz ur. 4 października 1912 r. Ukończył 4 klasy Gimnazjum Zimowskiego w Łodzi a 
następnie chodził wieczorami na kursy na Wszechnicy Łódzkiej. Specjalizował się w przędzalni 
i pracował jako technik przędzalniczy w fabryce Eitingon w Łodzi. Podczas okupacji zajmował 
się handlem. W 1942 r. został złapany przez Niemców na granicy Generalnej Guberni i 
skazany na rok więzienia za przemyt. Karę odbywał w więzieniu w Bochum po czym 
zamieszkał w Warszawie. Ostatni raz widziany we wrześniu 1944 r. gdy wchodził do kanałów z 
bratem Wacławem. 

• Wacław ps. "Jelonek" ur. 14 września 1914 r. Ukończył Gimnazjum Zimowskiego w Łodzi, a 
następnie wieczorowe kursy Szkoły Handlowej. Przed wojną był w Łodzi kierownikiem dużego 
sklepu "Consum".  
Ostatni raz widziany we wrześniu 1944 r. gdy wchodził do kanałów z bratem Tadeuszem  

• Antoni ps. „Grab” ur. 22 lutego 1917 r., podporucznik rezerwy piechoty.  
Uczeń Gimnazjum Poznera w Łodzi, następnie Gimnazjum i Liceum o.o. Salezjanów im. Piusa 
XI w Różanym Stoku. Maturę uzyskał w 1937 r.  
Podczas Powstania Warszawskiego: I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - zgrupowanie 
"Chrobry II" - II batalion "Lecha Grzybowskiego" - 6. kompania "Jeremi”. 
Po upadku Powstania jeniec Oflagu VII-A Murnau, po wyzwoleniu trafił do II Korpusu Polskiego 
we Włoszech. Po demobilizacji zamieszkał w Manchesterze w Wielkiej Brytanii i tam zmarł w 
2005 roku. 

• Czesław  ps. "Grabicz" ur. 8 kwietnia 1921 r., poległ 1.08.1944, kapral. Trafiony przez 
nieprzyjaciela podczas natarcia na Pocztę Główną przy pl. Napoleona, na dodatek trzymana 
butelka z benzyną podpaliła go.  
1 kwietnia 1947 roku jego ciało zostało ekshumowane z pojedynczej mogiły w piwnicy posesji 
przy ul. Świętokrzyskiej 28 i przeniesione na Powązki (Cmentarz Powązki Wojskowe). 

 
  

http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Tadeusz_Jeske/?q=tadeusz+jeske
http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Waclaw_Jeske/
http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Antoni_Jeske/?q=tadeusz+jeske
http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Czeslaw_Jeske/


Zdjęcia 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego Przemysława Czarnockiego. 

 
Zdzisław Jeske 1946 r. 

 

Zdzisław Jeske 



 
Antoni i Zdzisław Jeske na statku „Regina …” 

 
Tadeusz – brat Zdzisława Jeske, 1936 r 



 
Wacław Jeske 

 
Antoni Jeske 1946 r. 

 
Bracia Zdzisława Jeske: Czesław po prawej i Wacław 



. 

Piśmiennictwo 

1. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/zdzislaw-jeske,18748.html 

2. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/tadeusz-jeske,54836.html 

3. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/waclaw-jeske,18746.html 

4. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/antoni-jeske,18743.html 

5. https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/czeslaw-jeske,18745.html 
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