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A więc zgodnie ? zapowiedzią przez telefon przed
świętami dostajesz odpowiedź/chodź bez uzupełnien/
J a więc tak jak mówiłem razi mnie Maria-i wg nas
Xj wskazane bys uxzył uiAKíNa i to nie jest pseudonim! ! !
miejscowość ur. Dąbrowaca lub /-^ombrowica/ tak chyba
przekazywałem л materiale z "pamiętnika-a ja nie
֊Ջ wiem, nadal. nie z Zasadzińskich ale z oasadzkich
S Choc do Batalionu chyba wstąpiła przed uko czeniem
kursu ale nie będę się spierał..Dowódca batalionu
nié Kowalec a Kawalec
z tymi przemianowaniami
to nie bardzo wiem a sprawdzać ie mam jak- chyba
Ջ nie ńjszysze a ajszyszki.Bale j ślub ¡¿arii Bobrowiczowny
nie üobrowiczowM^ÿANBK to był przyboczny
Հ СТК/nawet na pamiątkę, miałem w okresie okupacji
r zmienione nazwisko na TaNBK do chwili aresztowania.
Ą narodziłem się dopiero w lipcu 1948 r. jako ja.
iiubię pisać CZAKNA 'IBZiNAóTKc. nie Czarny 15.՜
mama chyba już w 19֊6 założyła czy ojęła drużynę
N 6 Druż Harcerek im.uuarii Konopnickiej dopiero рой< niej moz,e i w 1954 przemianowany na 15 kę/i nie
Czarną jak juz niektórzy potrafią pisać.
3 wie wiem skyd wziąłeś dane że Jadzia ^udźcówna
mieszkała przy -«iwulskiego wydawało mi się ze
przy Piłsudskiego ale może się mylę-bo ja tam
-p też przechowywałem się-gdy zydz robili drewniaki.
° Ciekaw też jestem dlaczego dotychczas nikt nie
zajął się grobem chyba już ieistniejącym Druhny
^0 Jadwigi ale Ona nie maała chyba nikogo z rouziny.
.S wadal tez ։łie jestem pewien czy w ko cu Lynowie
Druha Alfreda NArfKOCKLoGO ustawili krzy -uporządkoСГ wali grob 0jca-pocÄo.wanego władnie obok dwóch Druhen.
Nawrocki był przez pewien czas aru .Błękitnej Jedyni
0 ile wiem uruhna Jadzia była ranna w nogę na skutek
sowieckiego chyba bombardowania? ! ?i rzeczywi cie
j na skutek ran odeszła na wieczny wartę.0 tym magazyn.
■i
broni w naszym mieszkaniu nic nie wiedziałem dotych
ale może i był-owszem szabla oficerska Ojca zosta
° ła na strychu przy ul Legionów 85. ?????
֊a
Bo cały к iałą broxi /która zuobiła ֊֊ciau( dorożką
odwiozł х-dek wołudzki władzom bolszewickim, gdy

rod główną oablicą o podanej treści

15 ^¿jeszcze jjest tabliczka z napisem:
JŁUZYŁA PRAOZÏE, BOBKU i PIĘKNU
Հ x
Cześć Jęj świetlanej Pamięci!
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jak
ej ОЭТОЭТСГТ.
energię ՈՒ
doՈ Яdziałania.bo
ál ûak widzisz ja ju . zupełnie zdziadziałem ale to
chyba dlazego że ánia-cz’li wnuczka ukończyła 10 lat
s ՛ 10 jest PRAWNUCZKA Józeia i Marii Grzesiaikow
«Ș$ Anna Barbara urodzona 18.11.1985 rokk we «rocławiu!
« |Córka Jarosław Krzysztofa i mirosławy Grażyny
z d.Jaszczak.Ot i historia! łiaHanaJ
֊3՜^ Co do opracowania artykułu o Ojcu to b.ładnie że
» sprawę uzgadniasz ale wiadomo gdybym nie poprał to
.Դ i tuk to zrobisz-a więc proszę bardzo pisz!
'■'֊¿y^itzeczywiscie we wrześniu minie 20 lecie od śmierci
^*-<^ule oto np 21 marca 1995 roku minie 50 lecie/pięct՝՜ dziesięciolecie jak >jca zatrzymano pod kapliczką
|՝Քլ
na uarzeczu/21.III.1945/ i dopiero zobaczyliśmy się
chyba 2 stycznia 1956 roku na widzeniu w Knurowie
• gdzie jeszcze będąc w Ośrodku Pracy więźniów odby
wałem karę-jak chyba wie^z dopiero postanowię- <
niem
kopalnię/węgla/
ni em z dnia
ama 5չ maja 1956
ly^o r
x opuściłem
upu
•i narodziłem się do ponownego> ycia 6 maja 1956r.
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՝ ՜՜ ‘ у ¿4 marea 194u roku odeszła n
X na wieczny
wieczna wartę
warte moja
mo.i a JsKOcnuna mama/więc 55 lata!/
audycję możesz też upracować byle nie za dług^. ,bo
4 kogo te sprawy interesują-b.nielicznych!Czy otrzy"łeś jakąś odpowiedź.-?Gafy napewno nie popełniłeś
cJ mał
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za wszelkie pozdrowienia i życzenia/oby się
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