
Gmina Grabowiec 

Moja mała Ojczyzna 



Kilka słów o mnie 

Mam na imię Ela i mieszkam w Gminie 

Grabowiec. 

Grabowiec to miejsce bardzo bliskie mojemu 

sercu, ponieważ tutaj chodzę do szkoły, 

ale równie ważna dla mnie jest 

miejscowość, w której mieszkam, dlatego 

część mojej prezentacji jej poświęcę. 



Gdzie znajduje się Żurawlów? 

• Żurawlów  leży w Gminie Grabowiec.    



 Żurawlów 

•   

Żurawlów – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie 

zamojskim, w gminie Grabowiec. 

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa 

zamojskiego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_zamojski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_zamojski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Grabowiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975-1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975-1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975-1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_zamojskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_zamojskie


Żurawlów   moja mała ojczyzna 

 
 

• Wieś, w której mieszkam jest piękna. 

 



Ciekawostki o Żurawlowie 

 • ŻURAWLÓW, Gmina Grabowiec, pow. 
Zamość 
Wieś położona w środkowej części Gminy 
Grabowiec, nad rzeką Kalinówką, w obrębie 
Działów Grabowieckich. 
Według wizytacji z 1601 roku                                                
w Żurawlowie był 1 łan użytków, na którym 
gospodarowało 2 kmieci oraz 9 zagrodników . 
W 1693 roku notowano we wsi „..dwór 
drewniany”.  



 Grabowiec 

 • Gmina Grabowiec - należy do 
najstarszych osad na 
Zamojszczyźnie, już bowiem          
w 1268 roku był tu gród 
warowny przy szlaku idącym             
z Włodzimierza Wołyńskiego 
na Zawichost a przy nim 
podgrodzie będące zapewne 
osadą miejską.  



Kościół w Grabowcu 



Co wiemy o powiecie zamojskim? 

• Zamość  – miasto na prawach powiatu położone 

w południowej części województwa lubelskiego. 

Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, 

edukacyjnych i turystycznych województwa, a 

zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą 

unikalnego zespołu architektoniczno-

urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany 

"Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą 

Północy”.  



GRABOWIEC MOJA GMINA. 

• Kolejne etapy historycznego rozwoju 
Grabowca wskazują, że w ciągu siedmiu 
wieków początkowo miasto, a potem 
osada przeżywało okresy rozkwitu                  
i upadku. Grabowiec był bowiem miastem 
małym, którego rola w dziejach regionu 
ulegała zmianom.  

 
 
 
 
 
 
 



Tak wygląda Grabowiec dziś 



Dziękuję za uwagę 

Autor prezentacji:  

Elżbieta Gąska-uczennica klasy II B  

Gimnazjum Zespołu Szkół im. Henryka 

Sienkiewicza w Grabowcu 
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