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zajęcia praktyczne — bardzo dobry, śpiew — dobry, ćwicze
nia cielesne — bardzo dobry. Wynik ogólny — dobry. War
szawa, 24. VI. 1938. Opiekunka klasy Ramlan. Kierownik 
Szkoły M. Olszewska. Pieczęć Publicznej Szkoły Powszech
nej im. H. Sienkiewicza w Warszawie. (Ns. 373/50) 146/51 

w Oleśnie: 

Rybicka Leokadia nauczycielka, zam. w Kuźni, pow. Oles
no, — o odtworzenie świadectwa ukończenia średniej szkoły za
wodowej wystawionego 21. VI. 1938 przez Średnią Szkołę 
Zawodową Żeńską S. S. Kanoniczek Ducha Św. w Chmielniku. 
(Ns. I. 489/51) 195/51 

w Olsztynie: 

Vetulani Cecylia, zam. w Olsztynie, ul. Warmińska 7, m. 5—-
0 odtworzenie dyplomu nauczyciela szkół średnich wystawio
nego w październiku 1935 r. przez Komisję Egzaminów 
Państwowych na Nauczycieli Szkół Średnich w Warszawie 
1 zawierającego stwierdzenie, że Cecylia Vetulani posiada kwa
lifikacje zawodowe do nauczania rysunku jako przedńiiotu 
głównego w szkołach średnich ogólnokształcących i semi
nariach nauczycielskich państwowych i prywatnych, w ję
zyku wykładowym polskim. (IV. Ns. 1075/50) 72/51 

w Opolu: 

Holewa Elżbieta z d. Ko roli, zam. w Dąbrówce Dolnej, 
pow. Opole — o odtworzenie dyplomu wystawionego 29. IX. 
1921 r. przez Krajową Szkołę Położnych przy Klinice Kobie
cej w Opolu i zawierającego stwierdzenie, że Elżbieta Ko roli, 
stanu wolnego zam. w Falkowicach, pow. Opole, po odbyciu 
w Krajowej Szkole Położniczej przy Klinice Kobiecej w Opolu 
kursu w zakresie położnictwa złożyła 29. IX. 1921^ r. przed 
Komisją Egzaminacyjną wyżej wymienionego Zakładu egza
min położniczy z wynikiem ogólnym w stopniu dobrym. (Ns. 
5 9 5 / 5 0 ) 3 7 1 / 5 0 

w Płocku: 

Mysłowski Henryk Tadeusz, zam. w Podolszycach, pow. 
płockiego — o odtworzenie świadectwa wystawionego 28 
czerwca. 1939 przez siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszech
ną Kr 1 w Płocku i zawierającego treść następującą: Siedmio
klasowa Publiczna Szkoła Powszechna Nr 1 w Płocku. Rok 
szkolny 1938/39, Świadectwo szkolne. Mysłowski Henryk, 
Tadeusz, ur. 14 października 1924 w Kłodawie pow. Koło 
woj. poznańskie, wyzn. rzym.-kat. uczeń oddziału V otrzymuje 
za rok szkolny 1938/39 stopnie następujące: ze sprawowania — 
bardzo dobry, z nauki religii — dobry, polski — dostateczny, 
historia — dobry, geografia — dobry, rachunki — dobry, 
przyroda — dostateczny, rysunki — dostateczny, z robót 
ręcznych — dostateczny, śpiewu — dostateczny, ćwiczeń 
cielesnych — dobry. Liczba opuszczonych godzin szkolnych 
10 w tym nie usprawiedliwiono -—. Wynik ogólny — dosta
teczny. Promowany do klasy VI. W Płocku 28 czerwca 
1939 m.p. Wychowawca (—) Łebkowski Jan. Kierownik 
szkoły (—) Gessek. (Ns. 199/49) 264/50 

Ruadże Michał, żarn. w Płocku, ul. Królewiecka 21 m. 
3 o odtworzenie świadectwa wystawionego 1 lipca 1937 
przez Dyrekcję Wyższej Szkoły Wschódoznawczej w War
szawie i zawierającego treść następującą: Wyższa Szkoła 
Wschodoznawcza w Warszawie. Warszawa 1 Jipca 1937. Za
świadczenie. Dyrekcja Wyższej Szkoły Wschodoznawczej 
w Warszawie stwierdza, że p. Ruadze Michał, syn Mikołaja, 
ur. 28 lutego 1903 w Kaliszu zdał w latach 1933—37 wszystkie 
egzaminy przewidziane na poszczególnych latach studiów na 
Sekcji Japońskiej Wydziału Palekiego Wschochi Wyższej 
Szkoły Wschodoznawczej. Zaświadczenie niniejsze służy jako 
dowód ukończenia Szkoły do czasu wydania dyplomu. Pieczęć 
okrągła Szkoły, Dyrektor Szkoły. Podpis nieczytelny (—) 
Prof. Dr Olgierd Górka. (Ns. 236/49) 194/50 

w Poznaniu: 

Frąckowiak Henryk, zam. w Poznaniu, ul. Grunwaldz
ka 91 m. 2 — o odtworzenie zaświadczenia tymczasowego 
stwierdzającego, że. wymieniony 29. III. 1941 r. złożył egza
min końcowy w Państw. Wyższej Szkole. Budowy Maszyn 
i Elektrotechniki (dawniej H. Wawelberga i Rotwanda w. War
szawie). Zaświadczenie zostało wystawione 12. IV. 1941 w War
szawie ż podpisem Dyr. Zakrzewskiego przez wymienioną 
Szkołę. (Ns. 1639-/50) ^6/51 

Michniewicz Tatiana, z domu Lancewicz — o odtwo
rzenie świadectwa ukończenia Wyższego Kursu Pedagogicz
nego przy WSH w Poznaniu, wystawionego przez Wyższą 
Szkołę Handlową w Poznaniu i stwierdzającego, że wymieniona 
w czerwcu 1934 r. ukończyła Wyższy Kurs Pedagogiczny. 
(Ns. 2940/50) 37/51 

Miller Wiera, zam. w Poznaniu, ul. Olszynowa 9 — 
0 odtworzenie świadectwa wystawionego w kwietniu 1934 
przez dyrektora Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu 
1 stwierdzającego, że wymieniona po wysłuchaniu rocznego 
kursu i złożeniu przepisanych egzaminów otrzymała świa
dectwo ukończenia Wyższego Kursu Pedagogicznego ze stop
niem dobrym. (Ns. 2941/50) 98/51 

Pawlak Bronisław, zam. w Poznaniu, ul. Małeckiego 18 
m. 15 — o odtworzenie świadectwa ukończenia Liceum Han
dlowego Koedukacyjnego Izby Przemysłowo-Handlowej w Po
znaniu, wystawionego 21. VI. 1937 w Poznaniu a stwierdzają
cego ukończenie 14. VI. 1937 całkowitego dwuletniego Kursu 
Nauk i złożenia egzaminu ostatecznego z wynikiem dobrym. 
(Ns. 2146/50) 426/50 

Skonieczny Zygmunt, zam. w Poznaniu, ul. Mylna 
14 m. 3 — o odtworzenie świadectwa dojrzałości ukończenia 
Państw. Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, 
nowego typu klasycznego i złożenia egzaminu dojrzałości 
wobec Państw. Komisji Egzaminacyjnej. Świadectwo wydane 
6 czerwca 1936 w Inowrocławiu ma następujące oceny: religia 

£— bardzo dobry, języlP łaciński — dobry, język grecki — 
oardzo dobry, język niemiecki — dobry, historia i nauka 
o Polsce współczesnej — dobry, język polski — dobry, mate
matyka — dobry, fizyka wraz z chemią — dostateczny, pro
pedeutyka filozofii — dobry, ćwiczenia cielesne — dobry. (III 
Ns 2546/50) . ^ 425/50 

Wachowska Helena, zam. w Poznaniu, ul. Szewska 
19 m. 6 — o odtworzenie świadectwa zdania drugiego egzaminu 
nauczycielskiego przed Państw. Komisją Egzaminacyjną 
w Poznaniu 22. X. 1927 (III. Ns. 3316/50/11). 118/51 

w Przasnyszu: 

Janik Jan, zam. w Rudzie, pow. Przasnysz — o odtworzenie 
świadectwa wystawionego 23 czerwca 1939 przez Państwową 
Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i zawie
rającego stwierdzenie, że Jan Janik odbył w czasie od 1 paź
dziernika 1936 do czerwca 1939 cały trzyletni kurs nauki na 
Wydziale Bolniczym, że 22 czerwca 1939 poddał się egzami
nowi głównemu i złożył go z ogólnym postępem dostatecznym. 
(Ns. 12/51) 85/51 

w Przemyślu: 

Łabaj Władysław, zam. w Przemyślu, przy ul. Francisz
kańskiej 30 — o odtworzenie świadectwa szkolnego z ukończo
nej klasy VI na kursie wieczorowym w roku 1938 w Wojtkowej 
z wynikiem następującym: ze sprawowania — bardzo dobry, 
z nauki religii — bardzo dobry, z jęz. polskiego — dobry, 
z języka ukraińskiego — dostateczny, z rachunków z geometrią 
— dostateczny, z przyrody, a mianowicie z przyrody żywej, 
z fizyki i chemii, z higieny — dostateczny, z geometrii i nauki 
o Polsce współczesnej — dostateczny, z historii — dostateczny, 
z rysunków — dobry, z robót ręcznych — dobry, ze śpiewu — 
dobry, z ćwiczeń cielesnych — bardzo dobry. Wynik ogólny 
dobry. (III. Ns. 164/50) 142/51 

w Pucku: 

Turczyński Brunon Leon, zam. w Pucku, ul. 10 lutego # — 
o odtworzenie świadectwa dojrzałości liceum ogólnokształcą
cego, które ukończył w 1939 r. według programu wydziału 
przyrodniczego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną 
w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Jana Sobieskiego 
w Wejherowie z wynikiem dodatnim. (Ns. 88/51) 1 109/51 

w Puławach: 

Iwon Juliana, zam. w Józefowie, rjow. puławskiego — 
o odtworzenie?świadectwa dojrzałości następującej treści: 
Dyplom na nauczyciela szkół powszechnych. Siwielec Juliana, 
ur. 18 listopada 1914 w Kolczynie gminy Rybitwy pow. pu
ławskiego, woj. lubelskie, wyzn. rzym.-kat., przyjęta w 1931 r. 
do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego 
w Sandomierzu na podstawie świadectwa ukończenia kursu 
wstępnego Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Koe
dukacyjnego w Ostrowcu Kieleckim, uczęszczała do semi
narium cd początku roku szkolnego 1931/32 do końca roku 
szkolnego 1935/36, sprawowała się w ciągu ostatniego roku 
smolnego bardzo dobrze, składała egzamin dyplomowy na 










