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Dokument 1 – Rok 1988, 14 lutego. Podziękowanie i nagroda dla Chóru 700-lecia Ziemi 

Grabowieckiej. Dokument ze zbiorów GOK w Grabowcu. 
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Dokument 2 – Rok 1988, 14 lutego. Dyplom dla Mieczysława Zawalskiego za aktywną 

pracę w upowszechnianiu kultury na terenie gminy Grabowiec – z okazji 20 lecia Chóru 

700-lecia Ziemi Grabowieckiej. Dokument ze zbiorów Lucyny Zawalskiej. 
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Dokument 3 – 1988, 29 kwietnia. Legitymacja członkowska Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) Czesława Kulika. Dokument ze zbiorów 

Marianny Kulik. 

 

 
Dokument 4 – Rok 1988, 11 czerwca. Dyplom dla Chóru 700-lecia Ziemi Grabowieckiej 

za udział w eliminacjach wojewódzkich XII Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej. 

Dokument ze zbiorów GOK w Grabowcu. 
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Dokument 5 – Rok 1988, 3 listopada. Odpis skrócony aktu zgonu wydany przez Urząd 

Stanu Cywilnego w Grabowcu. Dokument udostępniony przez mieszkańca Grabowca. 
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Dokument 6 – Rok 1988. Emblemat Orkiestry Dętej w Grabowcu z okacji 5-lecia 

orkiestry. Dokument ze zbiorów Stanisławy Zawalskiej. 


