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Oświadczenie

Dotyczące mojego ojca Bolesława Bojanowskiego .

Bojanowski Bolesław urodzony 23.maja 1 896 r w Rogoźnie pow.Grudziądz.

W  okresie okupacji mieszkał w Toruniu-Podgórz ulica Poznańska 325.

W  roku 192o,wstąpił do Wojska Polsltiego 8-pułku Strzelców Konnych we 

Włocławku|a w roku 1922 pułk przeszedł do Chełmna i stacjonował tam aż 

do września 1939 r.W roku 1939 opciec w sttpniu chprążego,pełnił fukcje 

prowiantowego. ^ J a/X vÛ >0(/viao /

Ze względu ,że sł użył w okresie zaboru w armii niemieckiej i 

pochodził z Pomorza,był zwolniony z niewoli niemieckiej i pracował 

na " Poligonie łt r f
¥  roku 1940 zostałem z bratem wywieziony na przymusowe roboty 

do $/iomiec .Od matki dowiedziałem się w listach ,że ojciec z matką 

był dwukrotnie wzywany przez okupanta do podpisania III-grupy narodowo

ściowej i za każdym razem ze strony ojca była

W  tajemnicy przed matką ojciec wystąpi spiracji i w dniu

5 czerwca 1943 został mianowany komendatem V.batalionu na dzielnice 

Toruń-Południe / w zał.odpis dokumentu/.

Ojciec został w roku 194^ aresztowany i w roku 1944 wywieziony 

do Mauthausen.

"Troku 1947^0jciec wrócił do Polski a w mojej obecności pan 

Władysław Biesch ,który również był aresztowany i wywieziony do Mauthau

sen, oświadczył do ojca tymy słowamy " Bolek zdradziłem Ciebie -przebacz 

mi to- bo byłem tak strasznie torturowany,że nie wytrzymałenuZostali 

nadal kolegami.

Ojciec zawsze powtarzał,że jego obowiązkiem było jako zawodowego-

Oświadczenie złożył Bronisław Bojanowski 

Zam.w Toruniu ul.Krasińał«ego 3D m 16 tel.22300

Toruń,dnia 23.11.1993 r
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BOJANOWSKI BOLESŁAW TORUŃ PAP

D-ca Batalionu PAP Toruń-Poludnie. Ur. £3.V.1896r., 

były podoficer zawodowy, zamieszkały przy 

ul. Poznańskiej 3£5, skierowany po aresztowaniu do 

Mauthausen w dniu £5.IV. i 944r.

Ha str. 308-309 wymienieni są jego podwładni.

Z r .: T.Jaszowski, PAP,.., [w:] Walka podziemna, 

s. 308, 309.

MGr'95
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