
Historia Grabowca; dokumenty, legitymacje, dyplomy, medale, … ; 1952 

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, 

względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów. 

1 

  

 

 

 

Historia Grabowca 
 

Dokumenty z roku: 1952 

 
 

 

 

 

 

Renata Kulik, Henryk Kulik 
 

Wszelkie prawa autorów zastrzeżone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia Grabowca; dokumenty, legitymacje, dyplomy, medale, … ; 1952 

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, 

względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów. 

2 

 
Dokument 1 – Rok 1952, 30 stycznia. Dowód rejestracyjny warsztatu ślusarskiego 

Zygmunta Chwedyka. Dokument ze zbiorów Mirosława Bednarczyka. 

 

 
Dokument 2 – Rok 1952. Wezwanie płatnicze wystawione przez Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych – oddział w Hrubieszowie dla Michała Różańskiego za 

obowiązkowe ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego od ognia i klęsk 

żywiołowych oraz plonów ziemi od gradobicia. Dokument ze zbioru Witolda 

Różańskiego przekazany poprzez Tadeusza Halickiego przez Zbigniewa Różańskiego, 

syna Witolda. 
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Dokument 3 – Rok 1952, 23 maja. Dowód tożsamości konia należącego do Józefa 

Ciszewskiego, cz. 1. Dokument ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka. 

 

 
Dokument 4 – Rok 1952, 23 maja. Dowód tożsamości konia należącego do Józefa 

Ciszewskiego, cz. 2. Dokument ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka. 
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Dokument 5 – Rok 1952, 26 maja. Dowód tożsamości konia należącego do Wacława 

Kłosa zamieszkałego w Dołhobyczowie, cz. 1. Dokument ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka. 

 

 
Dokument 6 – Rok 1952, 26 maja. Dowód tożsamości konia należącego do Wacława 

Kłosa zamieszkałego w Dołhobyczowie, cz. 2. Dokument ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka. 
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Dokument 7 – Rok 1952, 26 maja. Dowód tożsamości konia należącego do Wacława 

Kłosa zamieszkałego w Dołhobyczowie, cz. 3. Dokument ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka. 

 

 
Dokument 8 – Rok 1952, 26 maja. Dowód tożsamości konia należącego do Wacława 

Kłosa zamieszkałego w Dołhobyczowie, cz. 4. Dokument ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka. 
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Dokument 9 – Rok 1952, 26 maja. Dowód tożsamości konia należącego do Wacława 

Kłosa zamieszkałego w Dołhobyczowie, cz. 5. Dokument ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka. 


