
DZIEŃ DOBRY!

Mam bardzo sentymentalną rodzinę… Moi 

Dziadkowie lubią otaczać się pamiątkami 

rodzinnymi, które niejednokrotnie są z nami 

od pokoleń. Każdy z tych przedmiotów kryje   

w sobie jakąś tajemnicę. Zapraszam do 

zapoznania się z kilkoma takimi historiami



1. Stary zegar

Zegar, który jest przedstawiony na obrazku należał do mamy mojego 
pradziada – Babci Apolonii. Dostała go

w prezencie urodzinowym.

Następnie mój pradziadek Leon dostał

go od swojej matki.

Ostatecznie moja babcia dostała go

w spadku po pradziadku.

Zegar ten trzeba nakręcać co pięć dni. Ma ponad 90 lat, a dźwięk który 
wydaje co pół godziny bardzo denerwował kiedyś moich rodziców;-)



2. Zdjęcie niezadowolonej Babci

Dlaczego była niezadowolona ?

Moja babcia tłumaczyła mi, że wcześniej, w przypadku, kiedy było kilka córek, najpierw ta najstarsza 
musiała wyjść za mąż, a dopiero później reszta. W tym przypadku mojej prababci siostra była dosyć 
wybredna, jeżeli chodzi o mężczyzn. W końcu kiedy już wyszła za mąż, moja prababcia musiała wyjść 
za tego, który chyba nie był do końca wybrankiem jej serca…Zdjęcie zatem w 100% odzwierciedla jej 
ówczesny nastrój.



3. Świadectwo

Obrazek ukazuje świadectwo szkolne mojej prababci. 

Jak widać, ukończyła szkołę, w której była tylko dwa lata nauki 

oraz niezwykle ciekawe przedmioty. W przypadku takiego systemu nauki, ja już bym dawno skończyła 

szkołę, a nawet mój brat, który jest w trzeciej klasie.



4. Szabla

W naszej rodzinie przechowujemy 
wiele przedmiotów upamiętniających                                                                 
jej historyczne dzieje.
Prapradziadek Michał walczył w                                                                     
Legionach Piłsudskiego przeciw 
bolszewikom, za co otrzymał ziemię                                                                    
z majątku hrabiowskiego.



5. Medale
Za swą partyzancką działalność
pradziadek Józef wielokrotnie 
był odznaczany. Rodzina 
przechowuje jego medale, jako 
pamiątki czynów, nierzadko 
bohaterskich.



6. Zapiski pradziadka.

Józef, mój pradziadek,w1940 r., gdy Niemcy aresztowali i rozstrzeliwali mieszkańców jego wsi Rudno na Lubelszczyźnie, uciekł 
do lasu wraz z innymi. Złapany, został wywieziony na roboty do obozu jenieckiego na terenie obozu koncentracyjnego 
Majdanek. Znów uciekł do lasu i tam, już jako partyzant pod pseudonimem "KUNA" brał udział w akcjach przeciwko 
okupantowi. Posiadamy pożółkłe już wyciągi z książek, opisujących te akcje.



Dziękuję za uwagę 

Mam nadzieję, że miło spędziliście czas z moimi dziadkami i ich ciekawą 
historią.


