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Dokument 1 – Rok 1837, 2 maja. Akt notarialny, str. 1. Sprzedający półćwiartek pola ornego: 

Icek Ablas; kupujący Józef Karczmarczuk wraz z żoną Franciszką z Boratyńskich (ze zbiorów 

Ryszarda Karczmarczuka). 
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Dokument 2 – Rok 1837, 2 maja. Akt notarialny, str. 2 (ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka). 
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Dokument 3 – Rok 1837, 2 maja. Akt notarialny, str. 3 (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 (ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka). 
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Dokument 5 – Rok 1841, 26 maja. Akt notarialny, cz. 2 (ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka). 
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Dokument 6 – Rok 1841, 26 maja. Akt notarialny, cz. 3 (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 (ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka). 
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Dokument 8 – Rok 1850, 4 kwietnia. Akt kupna i sprzedaży, cz. 2 (ze zbiorów Ryszarda 

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

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

Karczmarczuka). 
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Dokument 13 – Rok 1858, 16 maja. Świadectwo zapowiedzi związku Wincentego [Wincentego 

Jana] Karczmarczuka z Józefą Grynasiuk (ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka). 
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Dokument 14 – Rok 1880, 9 kwietnia. Certificato di nascita (akt urodzenia) Stanisława Horwatta 

(ze zbiorów Marka Splewińskiego, wnuka Stanisława Horwatta). 
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Dokument 15 – Rok 1897, 22 września. Plan budynku dla Gminnej Kancelarii w Grabowcu, str. 

1 (Kronika Gminy Grabowiec). 

 

 
Dokument 16 – Rok 1897, 22 września. Plan budynku dla Gminnej Kancelarii w Grabowcu, str. 

2 (Kronika Gminy Grabowiec). 
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Dokument 17 – Rok 1897, 22 września. Plan budynku dla Gminnej Kancelarii w Grabowcu, str. 

3 (Kronika Gminy Grabowiec). 
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Dokument 18 – Rok 1897, 22 września (zatwierdzenie 22 stycznia 1898 roku). Plan budynku dla 

Gminnej Kancelarii w Grabowcu, str. 4 (Kronika Gminy Grabowiec). 
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Dokument 19 – Rok 1897, 22 grudnia. Kosztorys  na urządzenie oświetlenia elektyrycznego 

(maszyna dynamoelektryczna, model NG 25) dla Maurycego Horwatta – ojca Stanisława, 

zamieszkałego wówczas w Hołowczycach wykonany przez Akcyjne Towarzystwa 

“Elektryczność” Biura Urządzeń Elektrycznych w Warszawie (koncesjonariusza “Allgemeine 

Elektricitäts Gesellschaft” w Berlinie), s. 1 (ze zbiorów Marka Splewińskiego, wnuka Stanisława 

Horwatta). 
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Dokument 20 – Rok 1897,  22 grudnia. Kosztorys  na urządzenie oświetlenia elektyrycznego 

(maszyna dynamoelektryczna, model NG 25) dla Maurycego Horwatta – ojca Stanisława, 

zamieszkałego wówczas w Hołowczycach wykonany przez Akcyjne Towarzystwa 

“Elektryczność” Biura Urządzeń Elektrycznych w Warszawie (koncesjonariusza “Allgemeine 
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Elektricitäts Gesellschaft” w Berlinie), s. 2 (ze zbiorów Marka Splewińskiego, wnuka Stanisława 

Horwatta). 

 
Dokument 21 – Rok 1897, 22 grudnia. Kosztorys  na urządzenie oświetlenia elektyrycznego 

(maszyna dynamoelektryczna, model NG 25) dla Maurycego Horwatta – ojca Stanisława, 

zamieszkałego wówczas w Hołowczycach wykonany przez Akcyjne Towarzystwa 

“Elektryczność” Biura Urządzeń Elektrycznych w Warszawie (koncesjonariusza “Allgemeine 
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Elektricitäts Gesellschaft” w Berlinie), s. 3 (ze zbiorów Marka Splewińskiego, wnuka Stanisława 

Horwatta). 

 
Dokument 22 – Rok 1897, 22 grudnia. Kosztorys  na urządzenie oświetlenia elektyrycznego 

(maszyna dynamoelektryczna, model NG 25) dla Maurycego Horwatta – ojca Stanisława, 

zamieszkałego wówczas w Hołowczycach wykonany przez Akcyjne Towarzystwa 

“Elektryczność” Biura Urządzeń Elektrycznych w Warszawie (koncesjonariusza “Allgemeine 
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Elektricitäts Gesellschaft” w Berlinie), s. 4 (ze zbiorów Marka Splewińskiego, wnuka Stanisława 

Horwatta). 

 
Dokument 23 – Rok 1898, 5 kwietnia. Informacja Akcyjnego Towarzystwa “Elektryczność” 

Biura Urządzeń Elektrycznych w Warszawie (koncesjonariusza “Allgemeine Elektricitäts 
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Gesellschaft” w Berlinie) dla Maurycego Horwatta – ojca Stanisława, zamieszkałego wówczas w 

Hołowczycach, s. 1 (ze zbiorów Marka Splewińskiego, wnuka Stanisława Horwatta). 

 
Dokument 24 – Rok 1898, 5 kwietnia. Informacja Akcyjnego Towarzystwa „Elektryczność” 

Biura Urządzeń Elektrycznych w Warszawie (koncesjonariusza „Allgemeine Elektricitäts 

Gesellschaft” w Berlinie) dla Maurycego Horwatta – ojca Stanisława, zamieszkałego wówczas w 

Hołowczycach, s. 2 (ze zbiorów Marka Splewińskiego, wnuka Stanisława Horwatta). 


