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Dokument 1 – Rok 1938, 9 lutego. Odpis aktu urodzenia Krystyny Wiktorii Kulczyckiej, 

cz. 1. Dokument ze zbiorów Katarzyny Rzepka. 
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Dokument 2 – Rok 1938, 9 lutego. Odpis aktu urodzenia Krystyny Wiktorii Kulczyckiej, 

cz. 2. Dokument ze zbiorów Katarzyny Rzepka. 
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Dokument 3 – Rok 1938, 24 marca. Poświadczenie zamieszkania Eugenii Marii Aliny 

Horwatt i jej córki Haliny Stanisławy. Dokument ze zbiorów Marka Splewińskiego, 

wnuka Stanisława Horwatta. 
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Dokument 4 – Rok 1938, 20 kwietnia. Dyplom przyznający Julianowi Przewłockiemu 

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Ddokument ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka. 

 

 
Dokument 5 – Rok 1938, 15 lipca. Zaświadczenie. Dokument ze zbiorów Katarzyny i 

Mirosława małżonków Bednarczyk. 
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Dokument 6 – Rok 1938, 11 września. Zaświadczenie rejestracyjne lekarza Franciszka 

Ciszewskiego. Dokument ze zbiorów Marii Ciszewskiej. 
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Dokument 7 – Rok 1938, 4 listopada. Podanie Włodzimierza Jowdiuka o rozwiązanie 

umowy. Dokument ze zbiorów Marka Splewińskiego, wnuka Stanisława Horwatta. 

 

 


