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Zdjęcie 1 – Rok 1930, 17 marca. Uczestnicy kursu dla oficerów OSP w Grabowcu. 

 

 
Zdjęcie 2 – Rok 1930? Antoni Surma (zdjęcie ze zbiorów Haliny Nowickiej). 
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Zdjęcie 3 – Rok 1930, 3 maja. Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu (autor 

Leon Sokołowski, zdjęcie ze zbiorów Lucyny Boczkowskiej, opis zdjęcia Karol 

Chilewicz). 

 W drugim rzędzie od lewej: n, n, n, Piotr Otrocki (prawdopodobnie), Jan Łapiński 

(kapelmistrz orkiestry, ze Świdnik), Michał Rybka. 

 W trzecim rzędzie drugi od lewej stoi prawdopodobnie Swatko. 

 W piątym rzędzie stoją od lewej: Aleksander Boczkowski (dziadek Krystyny 

Czausz Nowickich, z biblioteki gminnej), n, Jan Kontek. 

 

 
Zdjęcie 4 – Rok 1930 (?; na odwrocie zdjęcia wpisano 1933 rok; na zdjęciu w oknie nie 

ma kraty, na kolejnym zdjęciu krata jest). Grupa pracowników Urzędu Poczty i Telegrafu 

w Grabowcu przed siedzibą tego urzędu. Na zdjęciu są także chłopcy, harcerze. Przy 

płocie stoi urzędowy rower, z przymocowaną tabliczką z napisem „Dyrekcja Poczt …, 

T69” (zdjęcie ze zbiorów Stanisława Sagana przekazane przez Damiana Szczukę; 

fotograf: Leon Sokołowski). 
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Zdjęcie 5 – Rok 1930, 16 czerwca.  Siedziba Urzędu Poczty i Telegrafu w Grabowcu 

(zdjęcie ze zbiorów Stanisława Sagana przekazane przez Damiana Szczukę; fotograf: 

Leon Sokołowski). Budynek powstał, co najmniej, w 1927 roku (na kominie widnieje 

rok: 1927). 

 

 
Zdjęcie 6 – Rok 1930 (rok szkolny 1929/30, rocznik 1921?). Pamiątka I Komunii Świętej 

(zdjęcie ze zbiorów Haliny Nowickiej). W środku siedzi ksiądz Stanisław Kozyra 

(przebywał w parafii Grabowiec w okresie 1929-1931).  
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Zdjęcie 7 – Rok 1930. Uczniowie ze Szkolnego Koła Ligii Obrony Przeciwpowietrznej i 

Przeciwgazowej z nauczycielem Janem Szlonzakiem (zdjęcie z kroniki szkoły). W 

drugim rzędzie siedzą po prawej stronie instruktora: n, Władysław Kodeniec (Grabowiec-

Góra), Roman Karczmarczuk, Piotr Kozłowski (Sołtysy). W piątym rzędzie (ostatnim) 

od lewej stoją: n, n, n, n, n, Maria Trybalska (po mężu Tor, pochodzącego z Czartorii), n, 

n, n, n, n, n, n, n, n, Kazimierz Paul, n. 
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Zdjęcie 8 – Opis jak wyżej (zdjęcie ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka). 

 
Zdjęcie 9 – Lata 30-te XX wieku (prawdopodobnie). Panorama Grabowca (zdjęcie ze 

zbiorów Celiny i Mariana Kołtunów). 
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Zdjęcie 10 – Lata 30-te XX wieku. Widok na „Górę Zamkową” od strony drogi 

Grabowiec- Grabowiec-Góra (zdjęcie z materiałów Wacława Jaroszyńskiego „Zamek i 

trzy krzyże”). 

 


