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Zdjęcie 1 – Rok 1952 (około). Dzieci 3-6 letnie z przedszkola z wychowawczyniami i 

rodzicami oraz babciami. W tle budynek fotografa Leona Sokołowskiego. Autor zdjęcia 

Leon Sokołowski. Zdjęcie ze zbiorów Marianny Kulik oraz Mirosława Bednarczyka.  

 W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: n, Barbara Kulik (siostra Henryka, Romana, 

Janusza, Haliny), n, n, n, n, Grażyna Kłos, … .  

 W drugim rzędzie od lewej stoją/siedzą: n, n, n, Witold Dwojakowski, … .  

 W trzecim rzędzie od lewej stoją/siedzą: Dorota Margol, Tadeusz Orzechowski 

(brat Wiesława), n, n (dziewczynka, w głębi), Janusz Kulik (brat Henryka, Romana, 

Haliny, Barbary), …. .  

 W czwartym rzędzie od lewej stoją/siedzą: n, n, n, n (dziecko), Marianna Kulik 

(babcia Wojtka Kulika), n, n, n, Helena Boniecka, Jadwiga Boniecka (z dzieckiem), n, n, 

Anna Czerwińska, n, Albina z Zawalskich Szyptarska. 

 W piątym rzędzie od lewej stoją: n, Stanisław Kłos, Miron Boniecki, n, n, Karol 

Trybalski (z córką Elżbietą), n, Jan Dwojakowski, Adam Chwedyk. 
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Zdjęcie 2 – Rok 1952 (około). Dzieci 3-6 letnie z przedszkola z wychowawczynią Janiną. 

Autor zdjęcia Leon Sokołowski. Zdjęcie ze zbiorów Marianny Kulik oraz Mirosława 

Bednarczyka.  

 W pierwszym rzędzie dziesiąta od lewej Barbara Kulik (siostra Henryka, Romana, 

Janusza, Haliny). 

 W drugim rzędzie od lewej siedzą/stoją: … . 

 W trzecim rzędzie od lewej siedzą: n, n, n, n, n, Witold Dwojakowski, n, n, Janusz 

Kulik (brat Henryka, Romana, Haliny, Barbary), n, … . 
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Zdjęcie 3 – Rok 1952, maj (około 1 maja). Zabawy dzieci z przedszkola na placu zabaw, 

za siedzibą przedszkola pod opieką wychowawczyni Janiny. Pierwszy po prawej stronie 

wychowawczyni siedzi na rowerze Janusz Kulik. Po prawej stronie widoczny jest  

fragment budynku gospodarczego rodziny Kulik. Zdjęcie ze zbiorów Marianny Kulik. 

  

 
Zdjęcie 4 – Rok 1952 (około, najpóźniej wiosna 1953). Dzieci z przedszkola na spacerze 

z wychowawczynią Janiną. Malownicze zakole (dzisiaj tzw. basen) – miejsce na wschód 

od cmentarza. W tym miejscu rzeka była dość płytka i szeroka jak na fotografii. W głębi 

po prawej zabudowania kolejno w głąb: Wysockich (obecnie Buczak), Juliana Ilczuka 

(obecnie Mazurek), Kiełbińskich, Nowoświatłowskich, itd. Po lewej stronie widoczne są 
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lipy alei prowadzącej na cmentarz. Pierwsza od prawej Barbara Kulik a trzynasty, tuż 

przy pani, Janusz Kulik. Autor zdjęcia Leon Sokołowski. Zdjęcie ze zbiorów Marianny 

Kulik oraz Mirosława Bednarczyka. Opis zdjęcia dokonany przez Wiesława Litwina. 

 

 
Zdjęcie 5 – Rok 1952 (około, najpóźniej wiosna 1953). Dzieci z przedszkola na spacerze 

z wychowawczynią Janiną. Zdjęcie zostało wykonane nad rzeką na południe od 

cmentarza poniżej dzisiejszej posesji Woszuków dawniej Kontków. W głębi po prawej 

fragment posesji Uszczynów (córka Irena mieszkała przez pewien czas na tzw. starej 

plebani) i posesji Kalinowskich z tym, że posesja Kalinowskich patrząc wprost była 

pierwsza a Uszczynów druga. W głębi, w drzewach Siedlisko. Miejsce wykonania 

fotografii to tzw. „mały klin”.  Rzeka płynie w starym korycie, ma dużo wody – na pewno 

po obfitych opadach. Zdjęcie ze zbiorów Marianny Kulik. Opis dokonany przez 

Wiesława Litwina. 
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Zdjęcie 6 – Rok 1952 (około). Zabawy dzieci z przedszkola na łące za dawnym kinem 

„START” pod opieką wychowawczyni Janiny. Trzecia para od lewej to Janusz Kulik z 

siostrą Barbarą. W głębi widać most na ulicy Wojsławskiej a za nim budynek, w którym 

mieściła się przez pewien czas poczta. Po lewej stronie widać fragment budynku kina. 

Zdjęcie ze zbiorów Marianny Kulik.  

 

 
Zdjęcie 7 – Rok 1952 (około). Dzieci z przedszkola tańczą prawdopodobnie w ogródku 

za domem fotografia Leona Sokołowskiego. Autor zdjęcie Leon Sokołowski. Zdjęcie ze 

zbiorów Mirosława Bednarczyka. 
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Zdjęcie 8 – Rok 1952, 7 września. Zakończenie misji świętych w parafii w Grabowcu. 

Wniesienie ufundowanego krzyża na cmentarz przykościelny. Zdjęcie ze zbiorów 

Wielisława Kalinowskiego przekazane przez Tadeusza Halickiego. Opis zdjęcia Tadeusz 

Halicki. 

 



Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1952 

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, 

względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów. 

9 

 
Zdjęcie 9 – Rok 1952, 7 września. Zakończenie misji świętych w parafii w Grabowcu. 

Ustawienie ufundowanego krzyża. Zdjęcie ze zbiorów Wielisława Kalinowskiego 

przekazane przez Tadeusza Halickiego. Opis zdjęcia Tadeusz Halicki. 

 

 
Zdjęcie 10 – Rok 1952, 7 września. Zakończenie misji świętych w parafii w Grabowcu. 

Ustawienie ufundowanego krzyża. Zdjęcie ze zbiorów Wielisława Kalinowskiego 

przekazane przez Tadeusza Halickiego. Opis zdjęcia Tadeusz Halicki. 
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Zdjęcie 11 – Rok 1952, 7 września. Zakończenie misji świętych w parafii w Grabowcu. 

Ustawienie ufundowanego krzyża. Zdjęcie ze zbiorów Wielisława Kalinowskiego 

przekazane przez Tadeusza Halickiego. Opis zdjęcia Tadeusz Halicki. 
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Zdjęcie 12 – Rok 1952, 7 września. Pamiątka misji świętej w Grabowcu. W pierwszym 

rzędzie od lewej siedzą: misjonarz, proboszcz parafii Grabowiec ks. Edward Dolecki, 

misjonarz, misjonarz. W drugim rzędzie stoją: ks. Franciszek Greniuk, wikariusz parafii 

Grabowiec ks. Zygmunt Tchórzewski (prawdopodobnie), n. Zdjęcie ze zbiorów 

Mirosława Bednarczyka, autor Leon Sokołowski. 
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Zdjęcie 13 – Rok 1952 (około). Uczennice klasy krawieckiej Państwowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Odzieżowej w Hrubieszowie. W głębi Halina Pawłowska (po mężu 

Zawalska). Zdjęcie ze zbiorów Lucyny Zawalskiej, córki Haliny. 

 

 
Zdjęcie 14 – Rok 1952 (około). Uczennice klasy krawieckiej Państwowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Odzieżowej w Hrubieszowie. Praktyka, przy zbieraniu chmielu. 

Zdjęcie ze zbiorów Lucyny Zawalskiej. 
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Zdjęcie 15 – Rok 1952 (około). Hrubieszów. Uczennice Państwowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Odzieżowej w Hrubieszowie wykonują wiosenne prace pielęgnacyjne. 

Zdjęcie ze zbiorów Lucyny Zawalskiej. 

 

 
Zdjęcie 16 – Rok 1952 (około). Hrubieszów. Uczennice Państwowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Odzieżowej w Hrubieszowie wykonują wiosenne prace pielęgnacyjne. W 

drugim rzędzie trzecia od lewej Halina Pawłowska (po mężu Zawalska). Zdjęcie ze 

zbiorów Lucyny Zawalskiej. 
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Zdjęcie 17 – Rok 1952 (około). Hrubieszów. Uczennice Państwowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Odzieżowej w Hrubieszowie uczą obsługiwać maszyny do szycia. Druga od 

lewej Halina Pawłowska (po mężu Zawalska). Zdjęcie ze zbiorów Lucyny Zawalskiej. 

 

 
Zdjęcie 18 – Rok 1952 (około). Hrubieszów. Uczennice Państwowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Odzieżowej w Hrubieszowie. W drugim rzędzie pierwsza od lewej Halina 

Pawłowska (po mężu Zawalska), w trzecim rzędzie trzecia od prawej Lucyna Rybka (po 

mężu Boczkowska). Zdjęcie ze zbiorów Lucyny Zawalskiej. 
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Zdjęcie 19 – Rok 1952 (około). Hrubieszów. Uczennice Państwowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Odzieżowej w Hrubieszowie. Od lewej siedzą Lucyna Rybka (po mężu 

Boczkowska), n, Halina Pawłowska (po mężu Zawalska). Zdjęcie ze zbiorów Lucyny 

Zawalskiej. 

 

 
Zdjęcie 20 – Rok 1952 (około). Hrubieszów. Uczennice Państwowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Odzieżowej w Hrubieszowie. W pierwszym rzędzie pierwsza od lewej siedzi 

Lucyna Rybka (po mężu Boczkowska). W drugim rzędzie czwarta od lewej stoi Halina 

Pawłowska (po mężu Zawalska). Zdjęcie ze zbiorów Lucyny Zawalskiej. 

 


