
Grabowiec – Moja mała 

Ojczyzna 



Projekt edukacyjny „Grabowiec 

– moja mała ojczyzna” to  cykl 4 

prezentacji wykonanych przez 

uczniów klasy 2B i 3B. 

• Prezentacja pierwsza wykonanie :  

Zieliński Norbert 

Piotr Malinowski 

Rafał Jamroż  

Kamil Jarosz  

Krystian Jabłoński  

 



Prezentacja druga: 

Elżbieta Gąska  

Prezentacja trzecia: 

 

Kalinowski Bartłomiej  

Jonas Sławomir  

Jędruszczak Michał  



Gmina Grabowiec 
• W skład Gminy Grabowiec wchodzą następujące miejscowości: 

 
• 1.Bereść 
• 2.Bronisławka 
• 3.Cieszyn 
• 4.Czechówka 
• 5.Dańczypol 
• 6.Grabowczyk 
• 7.Grabowiec 
• 8.Grabowiec Góra 
• 9.Hołużne 
• 10.Henrykówka 
• 11.Majdan Tuczępski 
• 12.Ornatowice 
• 13.Rogów 
• 14.Siedlisko 
• 15.Skibice 
• 16.Skomorochy Małe 
• 17.Skomorochy Duże 
• 18.Szczelatyn 
• 19.Tuczępy 
• 20.Wolica Uchańska 
• 21.Żurawlów 

 

 



Edukacja w Gminie 

Grabowiec 
• Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza 

w skład którego wchodzą : 

• Przedszkole 

• Szkoła Podstawowa  

• Gimnazjum 

• Liceum Ogólnokształcące 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa 



Turystyka 

• Szlaki: 

W pobliżu Gminy Grabowiec przebiegają 

trzy, lepiej lub gorzej oznakowane 

szlaki turystyczne PTTK. Szlak żółty  

„ Ariański” o długości 64,1km – przecina 

Pagóry Chełmskie i Działy 

Grabowieckie, od strony Rejowca 

wprowadza do gminy Krasnystaw 



Koło PTTK 

• Koło Terenowe PTTK Grabowiec, 

powstało w kwietniu 2006 roku. Skupia 

ono zarówno uczniów, nauczycieli, 

studentów jak i ludzi niezwiązanych ze 

szkołą. Łączy nas wszystkich jedna, 

bardzo ważna cecha – zamiłowanie do 

wędrówek, historii i przyrody. Za swoją 

siedzibę przyjęliśmy Izbę Pamięci. 



Zamek 

•  Zamek został wzniesiony prawdopodobnie za panowania 

Kazimierza Wielkiego w XIV wieku.   

• W 1500r. został zniszczony przez najazd Tatarów. 



Skąd wzięła się nazwa 
„Grabowiec” ? 

•  Nazwę swą, jak głosi legenda, zawdzięcza 
otaczającym go niegdyś lasom grabowym,  
w których na polanie piękna dziewczyna pasła 
owce.  Tu napotkał ją zbłąkany rycerz, 
oczarowany jej urodą postanowił ją poślubić, 
 a w miejscu spotkania założyć gród, 
nazywając go Grabowcem, od grabów i owiec.  
 

 



Krajobraz Grabowca 

 



Bereść  

• Bereść – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie 

zamojskim, w Gminie Grabowiec. 

• W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do 

województwa zamojskiego. 



Grabowczyk 

• Grabowczyk – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim,  

w powiecie zamojskim, w Gminie Grabowiec. 

• Było to miejsce pobytu Henryka Sienkiewicza. Znajduje się tam dworek, 

w którym przebywał pisarz.  



Grabowiec  

• Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4685 osób. 

• Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu hrubieszowskiego  

w guberni lubelskiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawiony 

praw miejskich Grabowiec. 



Dańczypol  

• Wieś położona we wschodniej części Gminy Grabowiec, nad rzeką 

Kalinówką, w obrębie Działów Grabowieckich. Pierwsza wzmianka  

o miejscowości pochodzi z roku 1472, wtedy notowano we wsi 1 łan 

gruntów uprawnych. W roku 1531 było w Dańczypolu tylko 1/2 łana 

użytków uprawnych.  



Grabowiec Góra  

• Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1558, kiedy król Zygmunt 
August pozwolił włączyć do Grabowca przedmieście Góra, którego nazwa 
pochodzi od Góry Zamkowej. Odtąd stanowiła ona integralną część miasta.  
W 1618 roku w Wołuczy odbyło się posiedzenie sądu dla rozstrzygnięcia sporu 
pomiędzy starostą a mieszczanami grabowieckimi.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Grabowiec-Gora-GoraZamkowa.jpg


Kalinówka 

• Przez Gminę Grabowiec przepływa 

Kalinówka. 



OSP Grabowiec  

• Z kronikarskich zapisów wynika, że początki istnienia OSP  

w Grabowcu sięgają roku 1918. Pierwszym jej założycielem był 

ówczesny sekretarz gminy – STEFAN JAŹWIŃSKI. Jednak z powodu 

braku podstawowego wyposażenia gaśniczego, organizacja rozpadła 

się. 



OSP Grabowiec Góra 

•  

W 1997 roku jednostka liczyła 25 członków, posiadała już motopompę, 
spora ilość węży gaśniczych oraz syrenę alarmową ręczną. 
W 1980 roku naczelnik Gminy Grabowiec – Adolf Koszuta wydał decyzję 
zezwalającą na budowę remizo – świetlicy. Prace budowlane rozpoczęły 
się w tym samym roku, rok później 5 stycznia 1981 r. Odbyło się walne 
zebranie OSP, którego głównym wnioskiem było zakończenie rozpoczętej 
inwestycji. 



OSP Oranatowice 

• Z zapisków kronikarskich wynika, że początki istnienia OSP  

• w Ornatowicach sięgają 1926 roku. Założycielem jednostki był Józef 

Greniuk, pierwszą remizę wznieśli mieszkańcy w 1936 roku – był to 

budynek drewniany. 

Pierwszym naczelnikiem był założyciel – Józef Greniuk a w latach 

1960 – 1967 byli: Kazimierz Błazucki, Edward Garbacz, Bogdan 

Martynik oraz Stefan Bednarczuk. 



GKS Victoria Grabowiec 

 



Biblioteka publiczna w 

Grabowcu 
• Historia Biblioteki Publicznej w Grabowcu sięga 1949 roku. W momencie 

powstania księgozbiór liczył  870 woluminów i systematycznie wzrastał. 
Pierwszym bibliotekarzem była pani Janina Kasprowicz, pełniła tę 
funkcję do 1972 roku. Następnie obowiązki kierownika placówki przyjęła 
pani Bożena  Kocaj, która pracowała do roku 1981. 
 



Gminny Ośrodek Kultury  

• Kultura ludowa  w przeszłości różniła się od kultury szlacheckiej  
i mieszczańskiej. Zawiera ona elementy własne, powstałe na gruncie 
wydarzeń i przeżyć mających miejsce tylko w dawnej społeczności 
lokalnej oraz elementy zapożyczone. 
Kultura ludowa obejmuje całość życia indywidualnego, dnia świątecznego 
i dnia pracy. Tworzenie i przekaz kultury ludowej dokonuje się  
w kontaktach bezpośrednich, a podstawowe jej treści i formy 
przekazywane są ustnie. W kulturze ludowej silnie odbija się narodowość 
lub etniczność społeczności, która ją tworzy i przekazuje. 



Ciepłownia 

• W 1996 roku powstała duża kotłownia opalana słomą, która zaopatruje  
w ciepło kilka obiektów użyteczności publicznej w Grabowcu: budynki 
szkolne, bank, urząd gminy, hydrofornię, ośrodek zdrowia, GOK oraz 
budynek kotłowni.  



• Projekt edukacyjny w wykonaniu uczniów klasy IIB,  
w składzie:  

     
 

 
 
1. Rafał Jamroż 

    2. Piotr Malinowski 
    3. Norbert Zieliński 

4. Kamil Jarosz  
5. Krystian Jabłoński  

 


