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Zdjęcie 1 – Rok 1996, styczeń. Uroczystość szkolna (zdjęcie z kroniki szkoły). Od lewej 

strony stoją: Wojciech Henryk Kulik (syn autorów), … .  

 

 
Zdjęcie 2 – Rok 1996, styczeń. Mikołajki dla dzieci pracowników szkoły (zdjęcie z 

kroniki szkoły). Po środku siedzi nauczycielka Henryka Halicka z wnukiem. 
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Zdjęcie 3 – Rok 1996, styczeń. Mikołajki dla dzieci pracowników szkoły (zdjęcie z 

kroniki szkoły). Pierwszy po prawej Wojciech Henryk Kulik. 
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Zdjęcie 4 – Rok 1996 (rok szkolny 1995/1996). Uczniowie klasy V b z wychowawcą 

Jarosławem Kudybą (zdjęcie ze zbiorów Teresy i Tadeusza Goździejewskich). W drugim 

rzędzie od lewej: drugi Wojciech Henryk Kulik, trzeci Piotr Goździejewski. 

 

 
Zdjęcie 5 – Rok 1996, 24 stycznia. Nawiedzenie świątyni w Grabowcu przez figurę Matki 

Bożej Fatimskiej (zdjęcie z kroniki parafii). 
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Zdjęcie 6 – Rok 1996, 24 stycznia. Nawiedzenie świątyni w Grabowcu przez figurę Matki 

Bożej Fatimskiej (zdjęcie z kroniki parafii). W asyście strażaków stoją m.in. Mieczysław 

Zawalski (w zielonym szaliku) a po jego prawej stronie Henryk Smoła. Figurę niesie 

m.in. Sławomir Chudoba (z przodu, po prawej stronie). 
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Zdjęcie 7 – Rok 1996, 24 stycznia. Nawiedzenie świątyni w Grabowcu przez figurę Matki 

Bożej Fatimskiej (zdjęcie z kroniki parafii). Przy mikrofonie biskup Jan Śrutwa, po jego 

lewej stronie ks. Stanisław Budzyński. 

 
Zdjęcie 8 – Rok 1996, 11 lutego. Poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia „Dzieci 

Zamojszczyzny” (zdjęcie z kroniki parafii). Przy mikrofonie proboszcz parafii Grabowiec 

ks. Stanisław Budzyński. 
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Zdjęcie 9 – Rok 1996, wiosna. Wiosenni przebierańcy (zdjęcie z kroniki szkoły). W 

białym fartuchu i w okularach Wojciech Henryk Kulik. 

 

 
Zdjęcie 10 – Rok 1996, 31 marca. Niedziela Palmowa, procesja wokół Rynku (zdjęcie z 

kroniki parafii). 
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Zdjęcie 11 – Rok 1996, 31 marca. Niedziela Palmowa, procesja wokół Rynku (zdjęcie z 

kroniki parafii). 

 

 
Zdjęcie 12 – Rok 1996, kwiecień. Przegląd teatrzyków szkolnych (zdjęcie z kroniki 

szkoły).  
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Zdjęcie 13 – Rok 1996, 19 maja. Przyjęcie do grona ministrantów 12 chłopców (zdjęcie 

z kroniki parafii). Przyjęcia dokonuje proboszcz ks. Stanisław Budzyński (na pierwszym 

planie). Wśród tego grona znajduje się syn autorów niniejszej publikacji: Wojciech 

Henryk Kulik (w okularach i w krawacie). 

 

 
Zdjęcie 14 – Rok 1996, maj. Nabożeństwo majowe na tzw. Górze Zamkowej (zdjęcie z 

kroniki parafii). 
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Zdjęcie 15 – Rok 1996, 19 maja. Procesja dzieci klasy drugiej, które 25 maja przyjmą I 

Komunię św. (zdjęcie z kroniki parafii). 

 

 
Zdjęcie 16 – Rok 1996, 25 maja. Pamiątka I Komunii św. (zdjęcie z kroniki parafii). Po 

lewej siedzi wikariusz ksiądz Paweł Łubiarz a po prawej stoi proboszcz ksiądz Stanisław 

Budzyński. 

 

 



Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1996 

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, 

względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów. 

11 

 
Zdjęcie 17 – Rok 1996, czerwiec. Osuchy. Rocznica bitwy pod Osuchami. Występ Chóru 

Nauczycielskiego z Grabowca (zdjęcie ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka). 

 

 
Zdjęcie 18 – Rok 1996, czerwiec. Osuchy. Rocznica bitwy pod Osuchami (zdjęcie ze 

zbiorów Ryszarda Karczmarczuka). 
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Zdjęcie 19 Rok 1996, lipiec. Nowe prezbiterium w kościele prarafialnym w Grabowcu 

(zdjęcie z kroniki parafii). 

 

 
Zdjęcie 20 – Rok 1996, wrzesień. Wójt gminy Grabowiec Wiesław Lachowski stoi na 

placu budowy wysypiska (zdjęcie ze zbiorów Teodozji Pawłowskiej). 
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Zdjęcie 21 – Rok 1996, wrzesień. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej Szkoły 

Podstawowej w Grabowcu (zdjęcie z kroniki szkoły). Z symbolicznym ołówkiem 

służącym do dokonywania aktu ślubowania stoi dyrektor szkoły Henryk Kulik, w głębi 

wychowawczyni klasy Ia Maria Ciszewska. 

 

 
Zdjęcie 22 – Rok 1996, wrzesień. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej (zdjęcie z kroniki 

szkoły). 
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Zdjęcie 23 – Rok 1996, październik. Dzień Nauczyciela (zdjęcie z kroniki szkoły). W 

pierwszym rzędzie od lewej dyrektor szkoły Henryk Kulik, wychowawczyni Maria 

Ciszewska. 

 

 
Zdjęcie 24 – Rok 1996, 1 października. Msza pogrzebowa księdza Stefana Saweckiego, 

emerytowanego proboszcza parafii Grabowiec (zdjęcie z kroniki parafialnej). 
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Zdjęcie 25 – Rok 1996, 1 października. Msza pogrzebowa księdza Stefana Saweckiego, 

emerytowanego proboszcza parafii Grabowiec (zdjęcie z kroniki parafialnej). 

 

 
Zdjęcie 26 – Rok 1996, 1 października. Msza pogrzebowa księdza Stefana Saweckiego, 

emerytowanego proboszcza parafii Grabowiec (zdjęcie z kroniki parafialnej). 
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Zdjęcie 27 – Rok 1996, 1 października. Msza pogrzebowa księdza Stefana Saweckiego, 

emerytowanego proboszcza parafii Grabowiec (zdjęcie z kroniki parafialnej). 
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Zdjęcie 28 – Rok 1996, 1 października. Kondukt pogrzebowy. Pogrzeb ks. proboszcza 

Stefana Saweckiego. Po prawej na pierwszym planie ks. Włodzimierz Kwietniewski 

(zdjęcie z kroniki parafialnej). 

  

 
Zdjęcie 29 – Rok 1996, 1 października. Kondukt pogrzebowy. Pogrzeb ks. proboszcza 

Stefana Saweckiego (zdjęcie z kroniki parafialnej). 
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Zdjęcie 30 – Rok 1996, 1 października. Cmentarz parafialny w Grabowcu. Pogrzeb ks. 

proboszcza Stefana Saweckiego. Pożegnanie ks. kanonika Stefana Saweckiego przez 

biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Jana Śrutwę (zdjęcie z kroniki parafialnej). 

 

 
Zdjęcie 31 – Rok 1996, 1 października. Cmentarz parafialny w Grabowcu. Pogrzeb ks. 

proboszcza Stefana Saweckiego. Przemawia ks. Marian Kaczmara (zdjęcie z kroniki 

parafialnej). 
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Zdjęcie 32 – Rok 1996, 1 października. Cmentarz parafialny w Grabowcu. Pogrzeb ks. 

proboszcza Stefana Saweckiego W imieniu rodziny zmarłego dziękuje za modlitwę 

siostra ks. Stefana Saweckiego – Marianna Woycikiewicz (zdjęcie z kroniki parafialnej). 

  

 
Zdjęcie 33 – Rok 1996, 1 października. Cmentarz parafialny w Grabowcu. Pogrzeb ks. 

proboszcza Stefana Saweckiego. Złożenie trumny z ciałem księdza do ziemnego grobu 

(zdjęcie z kroniki parafialnej). 
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Zdjęcie 34 – Rok 1996, grudzień. Inscenizacja „Herodów” w wykonaniu młodszych 

ministrantów w domach parafian (zdjęcie z kroniki parafii). 

 

 
Zdjęcie 35 – Rok 1996, grudzień. Inscenizacja „Herodów” w wykonaniu młodszych 

ministrantów w domach parafian (zdjęcie z kroniki parafii). 
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Zdjęcie 36 – Rok 1996, grudzień. Ministranci biorący udział w inscenizacji „Herodów” 

(zdjęcie z kroniki parafii). Po prawej stronie stoi ks. Tomasz Bomba. W głębi, w 

okularach, Wojciech Henryk Kulik. 

 

 
Zdjęcie 37 – Rok 1996, grudzień. Szopka na cmentarzu przy kościele (zdjęcie z kroniki 

parafii). 


