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Dokument 1 – Rok 1986, 9 marca. Dyplom dla Haliny Zawalskiej za aktywną pracę w 

upowszechnianiu kultury na terenie gminy Grabowiec – z okazji 10 lecia Chóru Koła 

Gospodyń Wiejskich w Grabowcu. Dokument ze zbiorów Lucyny Zawalskiej. 
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Dokument 2 – Rok 1986, 13 marca. Dyplom dla Piotra Zawalskiego za aktywną pracę w 

upowszechnianiu kultury na terenie gminy Grabowiec – z okazji 10 lecia Chóru Koła 

Gospodyń Wiejskich w Bereściu. Dokument ze zbiorów Stanisławy Zawalskiej. 
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Dokument 3 – Rok 1986, 5 sierpnia. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez Urząd 

Stanu Cywilnego w Grabowcu. Dkument udostępniony przez mieszkańca Grabowca. 
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Dokument 4 – Rok 1986, 8 października. Londyn. Legitymacja Krzyża Armii Krajowej 

przyznanego Adamowi Chwedykowi, cz. 1. Dokument ze zbiorów Mirosława 

Bednarczyka. 

 

 
Dokument 5 – Rok 1986, 8 października. Londyn. Legitymacja Krzyża Armii Krajowej 

przyznanego Adamowi Chwedykowi, cz. 2. Dokument ze zbiorów Mirosława 

Bednarczyka. 
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Dokument 6 – Rok 1986, 28 października. Informacja Koła Byłych Żołnierzy Armii 

Krajowej w Londynie dla Adama Chwedyka. Dokument ze zbiorów Mirosława 

Bednarczyka. 


