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Dokument 1 – Rok 1951, 29 stycznia. Świadectwo klasyfikacyjne z pierwszego okresu 

roku szkolnego 1950/51 uczennicy Państwowej Zasadniczej Szkoły Odzieżowej w 

Hrubieszowie Haliny Pawłowskiej, po mężu Zawalskiej, cz. 1. Świadectwo ze zbiorów 

Lucyny Zawalskiej. 
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Dokument 2 – Rok 1951, 29 stycznia. Świadectwo klasyfikacyjne z pierwszego okresu 

roku szkolnego 1950/51 uczennicy Państwowej Zasadniczej Szkoły Odzieżowej w 

Hrubieszowie Haliny Pawłowskiej, po mężu Zawalskiej, cz. 2. Świadectwo ze zbiorów 

Lucyny Zawalskiej. 
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Dokument 3 – Rok 1951, 1 lutego. Karta rejestracyjna warsztatu ślusarskiego w 

Bronisławce (gmina Grabowiec) Zygmunta Chwedyka na okres 01.02.1951-31.12.1951. 

Dokument ze zbiorów Mirosława Bednarczyka. 
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Dokument 4 – Rok 1951, 25 czerwca. Świadectwo promocyjne do klasy drugiej 

Państwowej Zasadniczej Szkoły Odzieżowej w Hrubieszowie Haliny Pawłowskiej, po 

mężu Zawalskiej, cz. 2. Świadectwo ze zbiorów Lucyny Zawalskiej. 
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Dokument 5 – Rok 1951, 25 czerwca. Świadectwo promocyjne do klasy drugiej 

Państwowej Zasadniczej Szkoły Odzieżowej w Hrubieszowie Haliny Pawłowskiej, po 

mężu Zawalskiej, cz. 2. Świadectwo ze zbiorów Lucyny Zawalskiej. 
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Dokument 6 – Rok 1951, 14 lipca. Dyplom magistra farmacji Krystyny Wiktorii 

Kulczyckiej. Dokument ze zbiorów Katarzyny Rzepka. 

 


