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Dokument 1 – Rok 1947, 16 kwietnia. Zaświadczenie Powiatowego Urzędu 

Bezpieczeństwa w Hrubieszowie dla Czesława Kulika (dziadek Wojtka Kulika) o 

skorzystaniu z amnestii1 dla członków Armii Krajowej (tzw. ujawnienie się). Dokument 

ze zbiorów Marianny Kulik. 

 

                                                 
1 Ustawa z dnia 22 lutego 1947 roku o amnestii (DzU Nr 20, poz. 78). Ustawa weszła w życie 25 lutego 

1947 roku i można było z niej skorzystać tylko przez dwa miesiące. 
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Dokument 2 – Rok 1947, 28 lipca. Zaświadczenie stwierdzające, że Adam Chwedyk nie 

podlega przesiedleniu. Dokument ze zbiorów Mirosława Bednarczyka. 

 

 
Dokument 3 – Rok 1947, 28 lipca. Zaświadczenie stwierdzające, że Tadeusz Nosko nie 

podlega przesiedleniu. Dokument ze zbiorów Tadeusza Nosko. 
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Dokument 4 – 1947, 20 sierpnia. Zaświadczenie o przybyciu do kraju Feliksa 

Cybulskiego wydane przez Punkt Przyjęć Gdańsk-Port Państwowego Urzędu 

Repatriacyjnego, pierwsza strona. Dokument ze zbiorów Kazimierza Cybulskiego a 

przekazany przez Tadeusza Halickiego. 
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Dokument 5 – 1947, 20 sierpnia. Zaświadczenie o przybyciu do kraju Feliksa 

Cybulskiego wydane przez Punkt Przyjęć Gdańsk-Port Państwowego Urzędu 

Repatriacyjnego, druga strona. Dokument ze zbiorów Kazimierza Cybulskiego a 

przekazany przez Tadeusza Halickiego. 

 



Historia Grabowca; dokumenty, legitymacje, dyplomy, medale, … ; 1947 

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, 

względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów. 

6 

 
Dokument 6 – Rok 1947, 17 grudnia. Karta rejestracyjna warsztatu kowalskiego 

Zygmunta Chwedyka i Adama Chwedyka. Dokument ze zbiorów Mirosława 

Bednarczyka. 


