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Zdjęcie 1 – Rok 1931. Czechówka. Uczniowie klasy IV z nauczycielem. Pierwszy po 

lewej stojący uczeń to Karol Kraj (zdjęcie ze zbiorów Aleksandry Król, przekazane przez 

Karola Chilewicza; autor Leon Sokołowski). 

 

 
Zdjęcie 2 – Rok 1931. Druga strona poprzedniego zdjęcia. 
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Zdjęcie 3 – Rok 1931 (około). Grupa dziewczynek (zdjęcie ze zbiorów Haliny 

Nowickiej).  

 W pierwszym rzędzie od lewej: Leokadia Czuper, Zofia Tałaj, Weronika 

Nowaczewska. 

 W drugim rzędzie od lewej: córka kierownika poczty oraz Wincentyna Paluch.  

 W trzecim rzędzie od lewej: Jadwiga Nowaczewska (po mężu Nowicka; patrz 

GSB), Stanisława Cybulska, Leokadia Krawczuk. 
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Zdjęcie 4 – Rok 1931 (około). Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu (zdjęcie ze zbiorów 

Lucyny Boczkowskiej). W pierwszym rzędzie w środku siedzi Alojzy Spaltenstein 

(kierownik szkoły w Grabowcu w latach 1924-1932). 

 

 
Zdjęcie 5 – Rok 1931. Feliks Boczkowski (zdjęcie ze zbiorów Regina Boczkowskiej). 
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Zdjęcie 6 – Rok 1931, jesień (zapewne). Prawdopodobnie członkowie Związku 

Młodzieży Wiejskiej z księżmi proboszczem parafii ks. Wojciechem Bojarczukiem i 

wikariuszem ks. Edwardem Doleckim. W tle budynek szkoły stojący pomiędzy ulicą 

Skierbieszowską a dawnym internatem (zdjęcie ze zbiorów Bożeny Kocaj z Grabowiec-

Góry przekazane przez Tadeusza Halickiego). 

 


