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Dokument 1 – Rok 1837, 2 maja. Akt notarialny, s. 1. Sprzedający półćwiartek pola 

ornego: Icek Ablas; kupujący Józef Karczmarczuk wraz z żoną Franciszką z 

Boratyńskich. Dokument ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka. 
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Dokument 2 – Rok 1837, 2 maja. Akt notarialny, s. 2. Dokument ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka. 
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Dokument 3 – Rok 1837, 2 maja. Akt notarialny, s. 3. Dokument ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka. 
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Dokument 4 – Rok 1841, 26 maja. Akt notarialny, cz. 1. Sprzedający grunt orny: Kasper 

Jędrzejczuk; kupujący: Jan Antosiewicz. Dokument ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka. 
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Dokument 5 – Rok 1841, 26 maja. Akt notarialny, cz. 2. Dokument ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka. 
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Dokument 6 – Rok 1841, 26 maja. Akt notarialny, cz. 3. Dokument ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka. 
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Dokument 7 – Rok 1850, 4 kwietnia. Akt kupna i sprzedaży, cz. 1. Sprzedający: Józef 

Orzechowski wraz z żoną Katarzyną; kupujący: Jan Antosiewicz z żoną Dorotą, primo 

voto Zawalską. Dokumnet ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka. 
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Dokument 8 – Rok 1850, 4 kwietnia. Akt kupna i sprzedaży, cz. 2. Dokument ze zbiorów 

Ryszarda Karczmarczuka. 
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Dokument 9 – Rok 1850, 4 kwietnia. Akt kupna i sprzedaży, cz. 3. Dokument ze zbiorów 

Ryszarda Karczmarczuka. 
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Dokument 10 – Rok 1850, 20 kwietnia. Akt kupna i sprzedaży, cz. 1. Sprzedający: Dorota 

z Kaparskich Pokorowa (wdowa); kupujący Jan i Dorota Antosiewiczowie. Dokument ze 

zbiorów Ryszarda Karczmarczuka. 
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Dokument 11 – Rok 1850, 20 kwietnia. Akt kupna i sprzedaży, cz. 2. Dokument ze 

zbiorów Ryszarda Karczmarczuka. 
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Dokument 12 – Rok 1858, 16 maja. Świadectwo urodzenia Wincentego Jana 

Karczmarczuka, syna Stanisława i Marianny z Organistów małżonków 

Karczmarczuków. Dokument ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka. 
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Dokument 13 – Rok 1858, 16 maja. Świadectwo zapowiedzi związku Wincentego 

[Wincentego Jana] Karczmarczuka z Józefą Grynasiuk. Dokumeny ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka. 

 



Historia Grabowca; dokumenty, legitymacje, dyplomy, medale, … ; 1837-1879 

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, 

względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów. 

15 

 
Dokument 14 – Rok 1878, 10 maja. Umowa przedślubna pomiędzy Janem i Marianną z 

Lenardów małżonkami Hajkiewicz wraz z córką Michaliną a Pawłem i Zofią z 

Szumiatów małżonkami Zaklektów wraz z synem Andrzejem dotycząca tych 

wskazanych dzieci, s. 1. Dokument ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka. 
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Dokument 15 – Rok 1878, 10 maja. Umowa przedślubna pomiędzy Janem i Marianną z 

Lenardów małżonkami Hajkiewicz wraz z córką Michaliną a Pawłem i Zofią z 

Szumiatów małżonkami Zaklektów wraz z synem Andrzejem dotycząca tych 

wskazanych dzieci, s. 2. Dokument ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka. 
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Dokument 16 – Rok 1878, 10 maja. Umowa przedślubna pomiędzy Janem i Marianną z 

Lenardów małżonkami Hajkiewicz wraz z córką Michaliną a Pawłem i Zofią z 

Szumiatów małżonkami Zaklektów wraz z synem Andrzejem dotycząca tych 

wskazanych dzieci, s. 3. Dokument ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka. 
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Dokument 17 – Rok 1878, 10 maja. Umowa przedślubna pomiędzy Janem i Marianną z 

Lenardów małżonkami Hajkiewicz wraz z córką Michaliną a Pawłem i Zofią z 

Szumiatów małżonkami Zaklektów wraz z synem Andrzejem dotycząca tych 

wskazanych dzieci, s. 4. Dokument ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka. 
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Dokument 18 – Rok 1878, 10 maja. Umowa przedślubna pomiędzy Janem i Marianną z 

Lenardów małżonkami Hajkiewicz wraz z córką Michaliną a Pawłem i Zofią z 

Szumiatów małżonkami Zaklektów wraz z synem Andrzejem dotycząca tych 

wskazanych dzieci, s. 5. Dokument ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka. 


