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Dokument 1 – Rok 1990, 21 stycznia. Potwierdzenie udziału w Chóru 700-lecia Ziemi 

Grabowieckiej w IV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Zamościu (ze 

zbiorów GOK w Grabowcu). 
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Znaczek 1 – Rok 1990. Oplata notarialna i skarbowa (ze zbiorów Lucyny Zawalskiej). 
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Dokument 2 – Rok 1991, 15 lutego. Nominacja Mieczysława Zawalskiego na starszego 

sierżanta (ze zbiorów Lucyny Zawalskiej). 
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Dokument 3 – Rok 1991, 15 lutego. Nominacja Adama Chwedyka na starszego sierżanta 

(ze zbiorów Mirosława Bednarczyka). 
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Dokument 4 – Rok 1991, 6 listopada. Nominacja Romana Karczmarczuka na 

plutonowego (ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka). 
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Dokument 5 – Rok 1992, 1 lutego. Potwierdzenie udziału Chóru 700-lecia Ziemi 

Grabowieckiej w eliminacjach rejonowych V Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 

Śpiewaczych w Zamościu (ze zbiorów GOK w Grabowcu). 
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Dokument 6 – Rok 1992, 24 lutego. Zaświadczenie o internowaniu w I Obozie 

Specjalnym w Skrobowie, zorganizowanym przez NKWD dla żołnierzy WP będącymi 

wcześniej członkami AK (ze zbiorów Lucyny Zawalskiej). 

 

 
Dokument 7 – Rok 1992, 23 listopada. Legitymacja Medalu im. Grażyny Kierszniewskiej 

dla Stanisławy Zawalskiej (dokument ze zbiorów Stanisławy Zawalskiej). 
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Medal 1 – Rok 1992, 23 listopada. Medal im. Grażyny Kierszniewskiej. 
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Dokument 8 – Rok 1992, 17 grudnia. Podziękowanie dla Romana Karczmarczuka (ze 

zbiorów Ryszarda Karczmarczuka). 
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Dokument 9 – Rok 1993, 14 lutego. Gratulacje dla Chóru 700-lecia Ziemi Grabowieckiej 

z okazji 25 lecia istnienia (ze zbiorów GOK w Grabowcu). 
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Dokument 10 – Rok 1993, 28 marca. Wyróżnienie dla Chóru 700-lecia Ziemi 

Grabowieckiej w eliminacjach rejonowych VI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 

Śpiewaczych (ze zbiorów GOK w Grabowcu). 
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Dokument 11 – Rok 1993, 6 czerwca. Potwierdzenie udziału Chóru 700-lecia Ziemi 

Grabowieckiej w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów „Tobie Śpiewamy Ojczyzno” (ze 

zbiorów GOK w Grabowcu). 
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Dokument 12 – Rok 1993. Dyplom dla Romana Karczmarczuka za uczestnictwo w I 

Spartakiadzie Żandarmerii Wojskowej Krakowskiego Okręgu Wojskowego (ze zbiorów 

Ryszarda Karczmarczuka). 
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Dokument 13 – Rok 1993, 12 września. Dyplom dla Romana Karczmarczuka za udział 

w III Zawodach Sportowych Żandarmerii Wojskowej WOW (ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka). 

 



Historia Grabowca; dokumenty, legitymacje, dyplomy, medale, … ; 1990-

1999 

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,  

względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów. 

16 

 
Dokument 14 – Rok 1994. Dyplom dla Romana Karczmarczuka za aktywne uczestnictwo 

w IV Zawodach o Puchar Komendanta Żandarmerii WOW (ze zbiorów Ryszarda 

Karczmarczuka). 
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Dokument 15 – Rok 1994, 19 listopada. Dyplom dla zespołu teatralnego ze Szkoły 

Podstawowej w Grabowcu. 
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Dokument 16 – Rok 1995, 2 kwietnia. Podziękowanie za udział Chóru 700-lecia Ziemi 

Grabowieckiej w eliminacjach rejonowych VIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 

Śpiewaczych (ze zbiorów GOK w Grabowcu). 
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Dokument 17 – Rok 1995, 4 czerwca. Podziękowanie dla Chóru 700-lecia Ziemi 

Grabowieckiej za udział w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów „Tobie Śpiewamy 

Ojczyzno” (ze zbiorów GOK w Grabowcu). 
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Dokument 18 – Rok 1995, 11 kwietnia. Legitymacja Krzyża Armii Krajowej dla 

Czesława Kulika (ze zbiorów Wojciecha Henryka Kulika). 

 

 
Medal 2 – Rok 1995, 11 kwietnia. Krzyż Armii Krajowej przyznany Czesławowi 

Kulikowi – awers (ze zbiorów Wojciecha Henryka Kulika). 
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Medal 3 – Rok 1995, 11 kwietnia. Krzyż Armii Krajowej przyznany Czesławowi 

Kulikowi – rewers (ze zbiorów Wojciecha Henryka Kulika). 

 

 
Dokument 19 – Rok 1995. Legitymacja Odznaki Weterana Walk o Niepodległość 

przyznana Karolowi Krajowi, cz. 1 (ze zbiorów Dominiki Król, skan przekazany przez 

Teresę Goździejewską). 
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Dokument 20 – Rok 1995. Legitymacja Odznaki Weterana Walk o Niepodległość 

przyznana Karolowi Krajowi, cz. 2 (ze zbiorów Dominiki Król, skan przekazany przez 

Teresę Goździejewską). 

 

 



Historia Grabowca; dokumenty, legitymacje, dyplomy, medale, … ; 1990-1999 

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,  

względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów. 

23 

 
Dokument 21 – Rok 1997, 6 marca. Podziękowanie dla Romana Karczmarczuka (ze 

zbiorów Ryszarda Karczmarczuka). 
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Dokument 22 – 1997, 15 kwietnia. Legitymacja Krzyża Armii Krajowej dla Karola Kraja 

(ze zbiorów Dominiki Król, skan przekazany przez Teresę Goździejewską). 
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Dokument 23 – Rok 1998, 8 lutego. Dyplom uznania dla Chóru 700-lecia Ziemi 

Grabowieckiej z okazji 30-lecia istnienia (ze zbiorów GOK w Grabowcu). 
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Dokument 24 – Rok 1998, 8 lutego. Dyplom dla Chóru 700-lecia Ziemi Grabowieckiej z 

okazji 30-lecia istnienia (ze zbiorów GOK w Grabowcu). 
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Zdjęcie 1 – Rok 1998, 5 maja. Okolicznościowa kartka pocztowa wydana przez 

Rejonowy Urząd Pocztowy w Zamościu. 
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Dokument 25 – Rok 1998, 21 listopada. Potwierdzenie udziału Chóru 700-lecia Ziemi 

Grabowieckiej w eliminacjach rejonowych X Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 

Śpiewaczych w Horodle (ze zbiorów GOK w Grabowcu). 
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Dokument 26 – Rok 1999, 5 września. Wyróżnienie dla Chóru 700-lecia Ziemi 

Grabowieckiej w konkursie na wieniec dożynkowy w I Powiatowych Dożynkach 

Klemensów’99 (ze zbiorów GOK w Grabowcu). 

 

 


