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Anna K Grzegorczykc-wna.

TJr. 14.V, 1928 r.
Poległa 28.IX.1944 r* zastrzelona przez '’gołębiarza" na ul. Pięknej
Córka Hariana Grzegorczyka, dziennikarza i Longiny z Iwińskich.
Janeczka Grzegorczykowna w czasie okupacji uczyła się prywatnie
;ry na fortepianie
przerabiaj..c kurs gimnazjum. tlownocześnie uczyła się aras£k* u
Jerzego Lefelda, wykazując wielkie zdolności i fcgromne zamiłowanie
do muzyki*

Spędzała nad fortepianem wiele godzin dziennie.

Jedynaczka, była troskliwie chroniona przez rodziców.

Ojciec,

znany przedwojenny dziennikarz, brai czynny udział w konspiracji*
Haneczka - jak się zdaje - w konspiracji udziału nie brała.
W Powstaniu Warszawskim wedle informacji rodziny była łączniczką
AK - najpierw w okolicy Bar^ęiciej, gdzie w tym czasie mieszkała,
pC. niej w okolicy Pięknej.

Zginała j.w* od kuli "gołębiarza" na
* kże jej matka*

rmacji o udziale iianeczki w Powstaniu nie udało
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Anna 3£ Grzegorczykćwna.

Ur. 14.V. 1928 r.
Poległa 28.11,1944 r. zastrzelona przez "gołębiarza" na ul. Pięknej
Córka Mariana Grzegorczyka, dziennikarza i Longiny z Iwińskich*
Haneczka Grzegorczykowna w czasie okupacji uczyła się prywatnie
gry na fortepianie.
przerabiając kurs gimnazjum. Równocześnie uczyła'się ^rtfacyidr u
Jerzego Lefelda, wykazując wielkie zdolności i Ogromne zamiłowanie
do muzyki.

Spędzała nad fortepianem wiele godzin dziennie.

Jedynaczka,

była troskliwie chroniona przez rodziców.

Ojciec,

znany przedwojenny dziennikarz, brał czynny udział w konspiracji.
Haneczka - jak się zdaje - w konspiracji udziału nie brała.
W Powstaniu Warszawskim wedle informacji rodziny była łączniczką
AK - najpierw w okolicy WarjGje^iej, gdzie w tym czasie mieszkała,
później w okolicy Pi knej.
ul. Pięknej.
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Zginała j.w. od kuli l!gołębiarzaM na

Pod gruzami zginała także jej matka.
rr-?owgtonttr~nlTg-udaifc-e-mi- sif potwler-
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Anna x Gr zegorczykówna.

Ur. 14.V. 1928 r.
Poległa 23.IX.1944 r. zastrzelona przez ngołębiarzan na ul. Pięknej
Córka Mariana Grzegorczyka, dziennikarza i Longiny z Iwióskich.
Haneczka Grzegorczykówna w czasie okupacji uczyła się prywatnie
igry na, fortepiani e s
przerabiając kurs gimnazjum. Równocześnie uczyła--sięl5Hzi£xii u
Jerzego Lefelda, wykazując wielkie zdolności i ogromne zamiłowanie
do muzyki.

Spędzała nad fortepianem wiele godzin dziennie.

Jedynaczka, była troskliwie chroniona przez rodziców.

Ojciec,

znany przedwojenny dziennikarz, brał czynny udział w konspiracji.
Haneczka - jak się zdaje - w konspiracji udziału nie brała.
W Powstaniu Warszawskim wedle informacji rodziny była łączniczką
AK - najpierw w okolicy War^ejsiej, gdzie w tym czasie mieszkała,
później w okolicy Pięknej.

Zginała j.w. od kuli "gołębiarza" na

ul. Pięknej.

Pod gruzami zginęła także jej matka.
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Informacji o udziale Haneczki w Powstaniu nie udało mi się NjSotwi-eff-
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