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Dokument 1 – Rok 1941, 29 czerwca. Świadectwo wystawione dla ucznia klasy IV przez 

1-klasową Polską Szkołę Publiczną w Bereściu. Opiekunem klasy jak i kierownikiem 

szkoły był Stanisław Załoga. Dokument ze zbiorów Iwony Karczmarz. 
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Dokument 2 – Rok 1941, 17 lipca. Dokument wydania leku z apteki Adama Brykalskiego 

w Grabowcu, cz. 1. Dokument ze zbiorów Wielisława Kalinowskiego przekazał Tadeusz 

Halicki. 

 



Historia Grabowca; dokumenty, legitymacje, dyplomy, medale, … ; 1941 

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, 

względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów. 

4 

 
Dokument 3 – Rok 1941, 17 lipca. Dokument wydania leku z apteki Adama Brykalskiego 

w Grabowcu, cz. 2. Dokument ze zbiorów Wielisława Kalinowskiego przekazał Tadeusz 

Halicki. 

 
Dokument 4 – Rok 1941. Koperta na list Feliksa Boczkowskiego z KL Auschwitz do 

ojca, Władysława (ze zbiorów Reginy Boczkowskiej). 
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Dokument 5 – Rok 1941, 24 sierpnia. List Feliksa Boczkowskiego z KL Auschwitz do 

ojca, Władysława, cz. 1 (ze zbiorów Reginy Boczkowskiej). 
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Dokument 6 – Rok 1941, 24 sierpnia. List Feliksa Boczkowskiego z KL Auschwitz do 

ojca, Władysława, cz. 2 (ze zbiorów Reginy Boczkowskiej). 
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Dokument 7 – Rok 1941, 24 sierpnia. List Feliksa Boczkowskiego z KL Auschwitz do 

ojca, Władysława, cz. 3 (ze zbiorów Reginy Boczkowskiej). 
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Dokument 8 – Rok 1941, 28 września. Koperta na list Feliksa Boczkowskiego z KL 

Auschwitz do ojca, Władysława (ze zbiorów Reginy Boczkowskiej). 

 

 
Dokument 9 – Rok 1941, 28 września. List Feliksa Boczkowskiego z KL Auschwitz do 

ojca, Władysława, cz. 1 (ze zbiorów Reginy Boczkowskiej). 
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Dokument 10 – Rok 1941, 28 września. List Feliksa Boczkowskiego z KL Auschwitz do 

ojca, Władysława, cz. 2 (ze zbiorów Reginy Boczkowskiej). 
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Dokument 11 – Rok 1941, 28 września. List Feliksa Boczkowskiego z KL Auschwitz do 

ojca, Władysława, cz. 3 (ze zbiorów Reginy Boczkowskiej). 

 

 
Dokument 12 – Rok 1941. Instrukcja komendanta KL Auschwitz ustalająca zakres 

dozwolonych względnie zabronionych rzeczy do przesyłania więźniowi. Dokument ze 

zbiorów Reginy Boczkowskiej. 


